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APRESENTAÇÃO
O E-book Amplamente: Educação para a vida consiste em uma coletânea de
textos científicos oriundos de teorias e práticas educacionais nos diversos contextos de
ensino e aprendizagem, principalmente incorporados às novas demandas que a Educação
atual vem exigindo. O ensino já não é mais um repasse para acúmulo de informações, já
são necessárias várias outras competências a serem desenvolvidas, principalmente, a
partir de algumas perguntas, como: Que indivíduos queremos formar? Com quais
competências? Para atuar de que forma no mundo? Até aonde a Educação pode
influenciar?
Atualmente, estão emergindo, sobretudo pelas redes sociais, discussões sobre
diversidade, gênero, raça, classes sociais entre outras, cabendo aos educadores, também,
se posicionarem sobre esses e outros tantos assuntos. A Educação não está isolada, pois
dentro do contexto educacional há pessoas e experiências que se construíram a partir
dessas estruturas e, desta forma, o debate, de múltiplas formas e em diversos contextos,
se torna imprescindível.
É nesse sentido que o E-book Amplamente: Educação para a vida traz diversos
textos de professores e pesquisadores em formato de artigos completos oriundos de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de Experiência
para suscitar um debate importante para os professores das diferentes áreas de ensino,
sobretudo na Educação Básica.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a
todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: Educação para a vida, objetivando
conhecer os debates e demandas educacionais produzidas por pesquisadores profissionais
de todo país. Desejo uma ótima leitura!
Luciano Luan Gomes Paiva

Ano 2020

SUMÁRIO
CAPÍTULO I................................................................................................................. 15
A FAMÍLIA E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA NO ENSINO INFANTIL ......................................................................... 15
Francisca da Conceição da Costa Melo. .................................................................... 15
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-01 ................................................................. 15
CAPÍTULO II ............................................................................................................... 26
A FUNCIONALIDADE E EFEITO DAS ATIVIDADES PSICOMOTORAS
RELACIONAIS PARA OS ALUNOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO – AEE ........................................................................................... 26
João André Abreu da Fonseca. .................................................................................. 26
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-02 ................................................................. 26
CAPÍTULO III ............................................................................................................. 41
A GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE:
UM OLHAR SOBRE O PROCESSO E O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO . 41
Lizandra Silva Lima; Lisângela Silva Lima; Sônia Josefa Pereira da Fonseca. ......... 41
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-03 ................................................................. 41
CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 47
A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL ...................................................................................... 47
Luiza Cunha Marreiro Neta da Costa. ....................................................................... 47
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-04 ................................................................. 47
CAPÍTULO V ............................................................................................................... 60
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSÃO NAS ESCOLA S .... 60
Edna Maria Silva da Costa; Lúcia de Fátima Silva da Costa;
Nelmara da Costa Rocha. ............................................................................................ 60
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-05 ................................................................. 60
CAPÍTULO VI .............................................................................................................. 75
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL ......................... 75
Rayane Cristina Carvalho Bezerra; Maria Rita da Silva;
Rosa Marcleide Targino da Silva;............................................................................... 75
Maria Edilza Filgueira Silva; Silvia Silva Siqueira. ................................................... 75
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-06 ................................................................. 75

8

CAPÍTULO VII ............................................................................................................ 90
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ............................. 90
Aldeiza Maria de Morais Fonseca; Jane Cleide Silva. ............................................... 90
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-07 ................................................................. 90
CAPÍTULO VIII........................................................................................................... 97
A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO .................................................................... 97
Maria Rita da Silva; Rayane Cristina Carvalho Bezerra;
Rosa Marcleide Targino da Silva;............................................................................... 97
Maria Edilza Filgueira Silva; Silvia Silva Siqueira. ................................................... 97
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-08 ................................................................. 97
CAPÍTULO IX ............................................................................................................ 110
A INCLUSÃO DE ALUNOS REFUGIADOS VENEZUELANOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II, ANOS FINAIS, NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA
ELZIKA DE SOUZA COELHO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DE
RORAIMA .................................................................................................................. 110
Raiduce Costa Nascimento Lima; Edilma da Silva Ribeiro;
Lourdete de Castro Mota Ribeiro; ........................................................................... 110
Célia Maria Marques da Silva; Ana Paula Pantoja Rocha. ....................................... 110
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-09 ............................................................... 110
CAPÍTULO X ............................................................................................................. 126
A INDISCIPLINA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I .... 126
Ivanize Salustiano de Souza; Valdeni Galvão da Silva. ........................................... 126
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-10 ............................................................... 126
CAPÍTULO XI ............................................................................................................ 135
A LUDICIDADE NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR ............................... 135
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes; Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas; ...... 135
Cristiane Beserra Peres Araújo; Joana Darc de Melo Café; ..................................... 135
Francisca das Chagas Evangelista; Aline da Silva Araújo Aquino; ......................... 135
Maria Aparecida de Amorim Silva; Paulo de Tarso Lima. ...................................... 135
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-11 ............................................................... 135
CAPÍTULO XII .......................................................................................................... 145
A MATEMÁTICA NA VIDA COTIDIANA (SITUAÇÕES-PROBLEMAS): A
CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA A PARTIR DE
ATIVIDADES LÚDICAS .......................................................................................... 145
Rodnei da Silva Tolentino ........................................................................................ 145
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-12 ............................................................... 145
9

CAPÍTULO XIII......................................................................................................... 160
A MÚSICA NA SALA DE AULA E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA .......................................................................... 160
Marta Regina Martins de Sena.................................................................................. 160
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-13 ............................................................... 160
CAPÍTULO XIV ......................................................................................................... 175
A SALA DE RECURSOS: CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR
DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA ............................................................ 175
Gabriela Sanchez Benevides; Cristiane de Fatima Lemes Domingos; ..................... 175
Vanderlei Balbino da Costa. ..................................................................................... 175
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-14 ............................................................... 175
CAPÍTULO XV .......................................................................................................... 187
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA RELAÇÃO COM O MEIO EM
QUE VIVEMOS ......................................................................................................... 187
Francisca Tânia Gomes de Menezes Silva; João André Abreu da Fonseca. ............ 187
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-15 ............................................................... 187
CAPÍTULO XVI ......................................................................................................... 194
ANÁLISE DA MATEMATIZAÇÃO DA FÍSICA COMO FACILITADORA DO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM .................................................... 194
Éric Novais Silva; Maria Deusa Ferreira da Silva; Ferdinand Martins da Silva. ..... 194
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-16 ............................................................... 194
CAPÍTULO XVII ....................................................................................................... 213
AULA PRÁTICA COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO-APRENDIZADO DE
GEOGRAFIA: UM DIÁLOGO ENTRE AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS NAS
AULAS DE GEOGRÁFIA ........................................................................................ 213
Kleber dos Santos Reis; Valdenrique Alves de Macedo; Geilda da Silva Almeida. 213
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-17 ............................................................... 213
CAPÍTULO XVIII ...................................................................................................... 223
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: UM OLHAR PEDAGÓGICO ......................... 223
João Raimundo Batalha Júnior. ................................................................................ 223
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-18 ............................................................... 223

10

CAPÍTULO XIX ......................................................................................................... 232
DANÇA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO SÓCIO-PEDAGÓGICA .................. 232
Marcelle Cabral Volpasso; Renata Barbosa da Cruz; Joyce da Silva Heinze; ......... 232
Ruan Ibrahim de Oliveira Gonçalves; Valéria Nascimento Lebeis Pires. ................ 232
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-19 ............................................................... 232
CAPÍTULO XX .......................................................................................................... 236
DEMOCRATIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AVANÇOS ATUAIS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA COMO ACESSO E GARANTIA À
EDUCAÇÃO ............................................................................................................... 236
João André Abreu da Fonseca; Francisca Tânia Gomes de Menezes Silva. ............ 236
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-20 ............................................................... 236
CAPÍTULO XXI ......................................................................................................... 250
DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM: A LECTOR ESCRITA NOS ANOS
INICIAIS ..................................................................................................................... 250
Josilene Dantas Santos Costa. ................................................................................... 250
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-21 ............................................................... 250
CAPÍTULO XXII ....................................................................................................... 265
DIFICULDADES DE LEITURA E ESCRITA: NO 4ºANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO INSTITUTO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DA
CONCEIÇÃO SILVA ................................................................................................ 265
Josilene Dantas Santos Costa. ................................................................................... 265
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-22 ............................................................... 265
CAPÍTULO XXIII ...................................................................................................... 275
GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ............................................................................... 275
Josenete Trajano de Souza; Luara Hawanny Silva Sousa;
Francislayne Firmino Sales Santos. .......................................................................... 275
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-23 ............................................................... 275
CAPÍTULO XXIV ...................................................................................................... 286
INTERAÇÕES
E
BRINCADEIRAS
COMO
FERRAMENTAS
DE
APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA SOCIOINTERACIONISTA DE
ALEGRETE ................................................................................................................ 286
Ivana Almeida Serpa; Anna Laura Kerkhoff Cristofari; Adriana Barni Truccolo. .. 286
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-24 ............................................................... 286

11

CAPÍTULO XXV ....................................................................................................... 301
LEITURA: A PRÁTICA DO PROFESSOR DO 4° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS ..................................................................... 301
Luiza Cunha Marreiro Neta Da Costa. ..................................................................... 301
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-25 ............................................................... 301
CAPÍTULO XXVI ...................................................................................................... 314
O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO NO ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL I .................................................................................................... 314
Luanna Garcia de Miranda........................................................................................ 314
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-26 ............................................................... 314
CAPÍTULO XXVII .................................................................................................... 323
O ENSINO DE ARTES EM ESCOLA RURAL A PARTIR DA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO
E
EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS
DO
ALUNO:
CONSIDERAÇÕES ................................................................................................... 323
Maria Dalcijane Pereira Vieira. ................................................................................ 323
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-27 ............................................................... 323
CAPÍTULO XXVIII ................................................................................................... 338
O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTI L ... 338
Francineide Ciríaco Tavares Dantas; Helena Maria dos Santos; .............................. 338
Kleemier de Miranda Luz; Paulo de Tarso Lima...................................................... 338
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-28 ............................................................... 338
CAPÍTULO XXIX ...................................................................................................... 350
O PAPEL DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA CONSCIENTIZAÇÃO DA
PREVENÇAO DO AEDES AEGYPTI NA ESCOLA ............................................ 350
Roseli da Silva Tolentino. ......................................................................................... 350
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-29 ............................................................... 350
CAPÍTULO XXX ....................................................................................................... 358
O TRABALHO COM A LEITURA EM SALA DE AULA NO 6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL ....................................................................................................... 358
Selma Campos Mascarenhas; Ciro Carlos Antunes.................................................. 358
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-30 ............................................................... 358
CAPÍTULO XXXI ...................................................................................................... 370
O USO DAS TECNOLOGIAS COMO METODOLOGIA E AVALIAÇÃO NA
APRENDIZAGEM ..................................................................................................... 370
Ivânia Cortez de Moura Araujo; João Batista Severo da Silva. ................................ 370
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-31 ............................................................... 370

12

CAPÍTULO XXXII .................................................................................................... 386
PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO:
O
CAMINHO
PARA
A
TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS ............... 386
Edilma da Silva Ribeiro; Lourdete de Castro Mota Ribeiro;
Célia Maria Marques da Silva; ................................................................................. 386
Raiduce Costa Nascimento Lima; Ana Paula Pantoja Rocha. .................................. 386
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-32 ............................................................... 386
CAPÍTULO XXXIII ................................................................................................... 402
PLANILHAS DE EXCEL NO ENSINO DE FÍSICA EM UMA TURMA DE EJA
DO IFPI: ESTUDO DO OSCILADOR HARMÔNICO SIMPLES ...................... 402
Rafael Leal da Silva. ................................................................................................. 402
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-33 ............................................................... 402
CAPÍTULO XXXIV ................................................................................................... 411
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO USO DAS TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS.................. 411
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes; Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas; ...... 411
Elen Crisily Soares Barbosa; Elizete da Silva Rodrigues;
Maria Aparecida de Amorim Silva; ......................................................................... 411
Jakeline Santos de Andrade Sá Barreto; Francisca da Conceição da Costa Melo. ... 411
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-34 ............................................................... 411
CAPÍTULO XXXV..................................................................................................... 420
PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENFRENTAMENTO DO BULLYING NO
AMBIENTE ESCOLAR ............................................................................................ 420
Jhefersson Alexandre da Silva Vale; Christianne Firmino Brazão. .......................... 420
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-35 ............................................................... 420
CAPÍTULO XXXVI ................................................................................................... 429
PRÁTICAS DE ENSINO UTILIZADAS POR DOCENTES ALFABETIZADORES
QUE ESTIMULAM A LEITURA DOS EDUCANDOS ......................................... 429
Luiza Cunha Marreiro Neta da Costa; José Cunha Marreiro Júnior. ........................ 429
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-36 ............................................................... 429
CAPÍTULO XXXVII ................................................................................................. 437
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A ALFABETIZAÇÃO ........................ 437
Liliane Lopes Reis dos Silva; Ciro Carlos Antunes.................................................. 437
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-37 ............................................................... 437

13

CAPÍTULO XXXVIII ................................................................................................ 452
RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA PSICOPEDAGOGIA: A IMPORTÂNCIA
DESTE PROFISSIONAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ................... 452
Ivanize Salustiano de Souza; Valdeni Galvão da Silva. ........................................... 452
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-38 ............................................................... 452
CAPÍTULO XXXIX ................................................................................................... 462
SITUAÇÃO-PROBLEMA: APLICABILIDADE EM JOGOS NA ESCOLA ..... 462
Karen Regina Baptista. ............................................................................................. 462
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-39 ............................................................... 462
SOBRE OS ORGANIZADORES.............................................................................. 473
SOBRE OS AUTORES .............................................................................................. 475
ÍNDICE REMISSIVO ................................................................................................ 491

14

CAPÍTULO I
A FAMÍLIA E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA NO ENSINO INFANTIL
Francisca da Conceição da Costa Melo 1
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-01

RESUMO:
A relação entre a escola e a família sofreu mudanças ao longo da história, nos diferentes
aspectos decorrentes das relações estabelecidas entre os componentes social, econômico,
científico, tecnológico, político e cultural de cada momento histórico. Esta relação pode
ser marcada pela experiência de diálogo, de trocas, de construção de saberes e pela
possibilidade de juntas, constituírem-se indivíduos críticos e atuantes dentro da
sociedade. Para compreendermos a forma como estas duas instituições influenciam no
sucesso do processo educacional no Brasil, é preciso recorrer aos estudiosos no assunto
para podermos entender como essa interação ocorre, a importância dessa parceria para o
sucesso no processo de ensino/aprendizagem de crianças e adolescentes, considerando os
múltiplos modelos de família e a legislação vigente. O objetivo deste trabalho é mostrar
a importância da parceria que a escola desenvolve com a família em prol de uma educação
de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Família. Educação. Qualidade.

INTRODUÇÃO
É necessário que os muros das escolas deixem de significar barreiras e passem a
existir para ampliar a atuação do processo educacional em um contexto multidisciplinar.
E, para que isso ocorra, é primordial que seja clara a concepção de educação que rege as
ações de todos os atores envolvidos, bem como a do sujeito que pretendemos formar.
Partindo do pressuposto que a educação se constitui como prática social, logo as relações
entre a escola e a família devem estar em constante interação.
A reflexão sobre as relações entre estas instituições constitui como elemento
fundamental para o sucesso do processo ensino e aprendizagem. Atualmente investem-se
muito no estudo a respeito do desenvolvimento da educação perante a participação da
1 Especialista em Psicopedagogia pelo Instituto Superior De Educação De Pesquisa – ISEP. Docente da rede básica de
educação nos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. E-mail: franciscacostamello@hotmail.com
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família, no intuito de promover uma educação de qualidade. Isso significa que a família
tem que assumir a responsabilidade junto à escola na formação acadêmica de seus filhos.
Este trabalho focaliza os aspectos fundamentais da relação entre a escola e a
família na busca de apresentar a importância desta parceria. Uma das perspectivas mais
valorizadas nessa relação é a qualidade da escola e tendo como resultado o fato de que os
alunos são beneficiados por uma melhor aprendizagem. Como a escola deve fazer para
aproximar a família em favor do sucesso da aprendizagem dos alunos? O objetivo deste
trabalho é reconhecer a importância das relações que a escola deve desenvolver com a
família em prol de uma educação de qualidade.
A escola e a família desempenham papel de grande importância na formação
social do indivíduo, tendo responsabilidade na construção da pessoa humana em seus
âmbitos espacial, temporal e sociocultural. O processo de formação da identidade se dá
nos aspectos individual, pessoal e cultural. A formação da identidade do indivíduo se dá
através de instituições como a família, a escola, e mais tarde o mundo do trabalho.
As formas e amplitude das relações entre as escolas e as famílias variam, pois
estão relacionadas a diversos fatores, tais como escolarização das famílias, classe social,
meio urbano ou rural, número de filhos, tempo disponível e ocupação dos pais, entre
outros.
Alguns pais não têm noção do mal que causam aos seus filhos quando não
estabelecem limites para eles, atendendo todos os seus desejos sem questioná-los,
crianças que não sabem controlar suas vontades, provavelmente não saberão lidar com
problemas corriqueiros do seu cotidiano.
Tiba (1996) afirma que há pais que, por manter seus filhos na escola, acham que
esta é responsável pela educação dos mesmos. Quando a escola reclama de
comportamentos inadequados ou das indisciplinas por parte dos alunos, os pais atribuem
a responsabilidade à escola. Para Vasconcellos (1996) a família e a escola mudaram
muito. Antes, a família era cúmplice da escola, hoje deposita suas funções e delega suas
responsabilidades a ela, porém a critica. Cada vez mais os alunos vêm para a escola com
menos limites trabalhados pela família.
O impacto da vida familiar causa influência corretiva na vida escolar do indivíduo,
pois este está inserido numa estrutura familiar com uma dinâmica que por muitas vezes
entra em conflito determinando seu comportamento e sua capacidade de aprendizagem
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escolar. Ainda segundo o autor a escola compartilha com a família suas descobertas e
recebe dela, por meio de seus alunos, a dinâmica de um mundo em constante mudança
num processo de colaboração. Não há separação entre a cultura da escola e a vida familiar,
mas uma extensão em que ambas convivem e se influenciam mutuamente.

CONCEITUAÇÃO SOBRE FAMÍLIA
Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco
entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente
formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos,
compondo uma família nuclear ou elementar.
A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos
filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no
desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que
são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de
socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de
gerações.
O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo
o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros.
As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade
familiar.
A família ainda representa um grupo social primário que influencia e é
influenciado por outras pessoas e instituições. Dentro de uma família existe sempre algum
grau de parentesco. Membros de uma família costumam compartilhar do mesmo
sobrenome, herdado dos ascendentes diretos. A família é unida por múltiplos laços
capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma
vida e durante as gerações.
Podemos então, definir família como um conjunto invisível de exigências
funcionais que organiza a interação dos membros da mesma, considerando-a, igualmente,
como um sistema, que opera através de padrões transacionais. Assim, no interior da
família, os indivíduos podem constituir subsistemas, podendo estes ser formados

17

pela geração, sexo, interesse e/ ou função, havendo diferentes níveis de poder, e onde os
comportamentos de um membro afetam e influenciam os outros membros.
A família como unidade social, enfrenta uma série de tarefas de desenvolvimento,
diferindo em nível dos parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas raízes universais.
Apesar de ser de complexa conceituação, a família vem sendo pesquisada ao longo dos
tempos por inúmeros estudiosos.
A Teoria do Desenvolvimento Familiar é uma das poucas teorias desenvolvidas
com o objetivo de se estudar a família. O termo família corresponde a uma série de tipos
e arranjos que se configura em função das especificidades de classe, de "status" e de etnias
(HOFFMANN, 1992).
De acordo ainda com Hoffmann (2005) a teoria, hoje, pode ser considerada
vivendo um período de formalização com conceitos e proposições. Os autores colocam
que o foco principal da teoria são as mudanças significativas e padronizadas vivenciadas
pelas famílias, enquanto se movem através dos estágios da vida familiar.
Como o objetivo deste trabalho não é estudar a Teoria do Desenvolvimento
Familiar, não vamos nos aprofundar neste assunto. Podemos abordá-lo em pesquisas
futuras.
De acordo com o artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal, entidade
familiar é aquela entendida como comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes (BRASIL, 1988). Nessa definição abrangem-se as famílias decorrentes do
casamento, das uniões consensuais e as monoparentais.
A nossa Constituição da República Federal Brasileira de 1988, visa o bem comum
dando proteção e garante proteção a família como a base da sociedade. Segundo o Artigo
“a família é a base da sociedade, e, por isso, tem especial proteção do Estado”.
O artigo aponta ainda que a educação é dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
A responsabilidade pela formação da criança em sua integralidade é de todos
envolvidos nesse processo educativo, ou seja, da família, da comunidade, do estado e das
escolas. Não tendo outra saída que não seja, um maior diálogo entre elas, para que se
possa garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo.
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Esse diálogo só pode ser efetivado dentro da especificidade de cada instituição e
das relações com a comunidade e com cada família. Em alguns casos, esses se organizam
espontaneamente e procuram a direção e os professores para serem mais participativos na
escola, mas nem sempre essa é a regra. Na maioria das instituições, cabe a ela essa
mobilização de uma forma mais estruturada para criar espaços em que a aproximação
família-escola seja possível.
Nos debruçando em estudos inerentes ao assunto família e escola, Tiba (1996. p.
181) nos revela que a educação é um projeto, é algo que tem um caminho, que não pode
ser simplesmente de qualquer forma. “Deve ser muito elaborada, pois é o futuro do filho
e da família que está em jogo […]” Por isso, a ação de educar e ensinar deve ser
compartilhada entre as duas instituições: família e escola. Ambas devem preparar nossos
jovens para o exercício pleno da cidadania com dignidade e respeito, para serem pessoas
que alcancem a felicidade, a plenitude e consequentemente a autonomia, de forma
competente.
Para a escola, os alunos são apenas transeuntes psicopedagógicos. Passam por um
período pedagógico e, com certeza, um dia vão embora. Mas, família não se escolhe e
não há como mudar de sangue. As escolas mudam, mas os pais são eternos.
A educação, enquanto processo de formação de uma pessoa, conta com várias
instâncias formativas, em que inquestionavelmente se destaca a família, como o primeiro
elemento social de uma criança. Posteriormente a escola, igreja, amigos, mídia e outras
tantas mais em que existam estruturas sociais e transferências de saber.
Assim, a educação não se reduz ao ensino e não é um fenômeno restrito ao espaço
escolar, ela tem como especificidade a seleção e transmissão de diferentes saberes,
específicos desse espaço socializador. De fato, não tem como entregar a função da
educação toda para a escola, visto que é um dos lugares que a educação acontece e não é
o único.
Porém, de acordo com Saviani (2002), pelo nosso entendimento, o professor é sim
um educador e a escola é o local que prepara a criança enquanto cidadã para a vida e deve
transmitir valores éticos e morais aos estudantes e para que cumpra com seu papel deve
acolher os alunos, suas diferenças, com empenho para verdadeiramente transformar suas
vidas.
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O impacto da vida familiar causa influência corretiva na vida escolar do indivíduo,
pois este está inserido numa estrutura familiar com uma dinâmica que por muitas vezes
entra em conflito determinando seu comportamento e sua capacidade de aprendizagem
escolar. Ainda segundo o autor a escola compartilha com a família suas descobertas e
recebe dela, por meio de seus alunos, a dinâmica de um mundo em constante mudança
num processo de colaboração. Não há separação entre a cultura da escola e a vida familiar,
mas uma extensão em que ambas convivem e se influenciam mutuamente.

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL
Quando falamos na desejável parceria escola-família é necessário contar com a
participação dos pais na educação dos filhos como uma das estratégias de promoção do
sucesso escolar, pois tal parceria foi e sempre será um elo importantíssimo no
desenvolvimento da aprendizagem de qualquer criança ou jovem adolescente. Não há
como negar que uma família quando se descuida do desenvolvimento escolar de seus
filhos, estes apresentam queda acentuada nos resultados obtidos mediante apresentação
da escola aos pais dos boletins escolares.
É preciso, portanto, que a família, seja ela que configuração tiver, cumpra
necessariamente, ou no mínimo, com as suas obrigações e que a Escola faça valer sua
proposta pedagógica como meta, para que ambos possam atingir seus objetivos na
formação dessas crianças e jovens adolescentes.
O primeiro passo para que isso aconteça é estabelecer regras que fortalecerão essa
parceria permitindo que a aprendizagem dos filhos e alunos se efetive claramente através
de seus desempenhos, tanto no lar quanto na escola.
Muitos especialistas são taxativos quando dizem ser a família a base de toda
educação e formação, mesmo estando ela enfrentando mudanças em seu contexto social,
econômico e de composição. A família de hoje não é mais considerada a célula mater da
sociedade, pois ela sofreu as transformações da sociedade moderna, mas não deve ser
retirado dela sua responsabilidade no ato de educar. “A mim me dá pena e preocupação
quando convivo com famílias que experimentam a “tirania da liberdade” em que as
crianças podem tudo: gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade

20

complacente dos pais que se pensam ainda campeões da liberdade (FREIRE, 2000, p.
29)”.
A verdade é que a Escola sozinha não conseguirá levar adiante uma
responsabilidade tão grande e tão importante, qual seja, a responsabilidade de educar e
ensinar, já que a responsabilidade maior da escola está em ensinar e a da família está em
educar. A especificidade da Escola não pode ser desviada para funções que não é sua e o
ensino deve ser aplicado para o crescimento intelectual, social e econômico de cada aluno,
individualmente. Aos pais cabe todo o empenho de acompanhar a formação de seu filho
desde o nascimento até a maioridade para que sua educação moral, de caráter e escolar
sejam positivas, pois a família é o fator que mais tem influência na educação.
É de suma importância o comparecimento dos pais ao menos uma vez por semana
na escola dos filhos, para saber como eles estão indo nos estudos, conversando com os
professores e verificando a interação dos filhos com os colegas. Não basta apenas olhar
cadernos e perguntar como estão, é preciso participar, se fazer presentes neste
acompanhamento. Através dessas ações, efetiva-se a parceria que a escola precisa para
ensinar com qualidade.
Conforme Carvalho (2004), as relações de poder entre as instituições família e
escola e seus agentes, como a diversidade de arranjos familiares, as desvantagens
materiais e culturais de grande parte das famílias, as relações de gênero que estruturam a
divisão de trabalho em casa e na escola, são fatores que interferem diretamente nos
contextos familiares e no modo como elas se comportam. Assim sendo,
A política educacional, o currículo e a prática pedagógica articulam os
trabalhos educacionais realizados pela escola e pela família, segundo
um modelo de família e papel parental ideal, com base nas divisões de
sexo e gênero, subordinando a família à escola e sobrecarregando as
mães, sobretudo as trabalhadoras e chefes de família, o que perpetua a
iniquidade de gênero (CARVALHO, 2004, p. 40).

Em consonância com o autor, o envolvimento e a participação dos pais na
educação dos filhos, das mães em particular, quando estas se tornam chefes de família,
que consiste no comparecimento às reuniões de pais e mestres, atenção à comunicação
escola-casa e, sobretudo, acompanhamento dos deveres de casa e das notas, pode ser
espontâneo ou incentivado por políticas da escola ou do sistema de ensino.
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Nem sempre, na Educação Infantil, exige a exigência do acompanhamento do
dever de casa, por exemplo, contudo existem políticas para as reuniões de pais, que, em
geral, acabam privilegiando uma comunicação de mão única, desconsiderando as
necessidades da família, como os horários de reunião, que muitas vezes acontecem em
horário de trabalho dos pais.
Além disso, é importante mencionar que o aumento do nível de participação das
famílias, como parte do planejamento e realização das atividades escolares, pode gerar
certas dificuldades, sendo necessário ter certos limites de horários e espaços para se
manter o bom atendimento às crianças, que é o objetivo principal do trabalho nas escolas,
neste caso, as de ensino fundamental. Isso exige a preparação dos profissionais e das
famílias, para que aquela participação não implique em prejuízo da qualidade do
atendimento ou alguma forma de constrangimento para os envolvidos e consequente
insucesso da iniciativa (OLIVEIRA, 1992).
Constatamos com isso que tanto a família como a escola têm que interagirem
mutuamente, buscando mecanismos de aproximação uma com a outra para facilitar o
percurso no processo de ensino/aprendizagem de crianças e adolescentes. O diálogo tem
que ser constante, de forma que atenda satisfatoriamente ambas instituições. Carvalho
(2004, p. 41), menciona mediante análise crítica das relações família-escola comentando
que:
A política de participação de pais na escola parece ser correta, porque
se baseia na obrigação natural dos pais; parece boa, porque sua meta é
beneficiar as crianças; e parece desejável, porque pretende aumentar
tanto a participação democrática, quanto o aproveitamento escolar,
além de construir identidade de propósitos entre famílias e escolas.

Com isso, a pesquisadora mostra que essa participação pressupõe uma família,
que não é a família popular, cujas mães não têm tempo para acompanhar os deveres
escolares e atender a outras exigências da escola.
Percebemos claramente que a autora expõe seu ponto de vista em relação a política
de participação de pais na escola, mas entendemos que os contextos familiares mudam, e
essa política não se aplica a todos os modelos de família, até porque não existe um modelo
perfeito ou único de família. A configuração familiar adquiriu novos formatos nas últimas
décadas, e consequentemente, um novo conceito.
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Por outro lado, segundo Oliveira (1992), o bom relacionamento entre educadores
e famílias, a ser constantemente conquistado, influencia muito no próprio relacionamento
das crianças, visto que estas muitas vezes adotam comportamentos mais problemáticos,
quando há desentendimentos entre a mãe e o educador, situação constantemente
registrada em nossas escolas.
O educador torna-se essa pessoa que não é da família, nem colega de
trabalho, mas que é muito conhecido. Da mesma forma, para o
educador, a pessoa da família com quem tem contato diário, em geral a
mãe, torna-se uma pessoa diferente dos colegas de trabalho e diferente
da sua própria família; alguém com quem construiu uma relação cheia
de detalhes, intimidades e emoções. Afinal, os familiares e os
educadores estão ligados a um afeto com a criança; e a creche é o seu
lugar de expressão (OLIVEIRA, 1992, p. 120).

Embora o nosso foco não seja a educação infantil, concordamos com Oliveira em
sua observação quando menciona os elos que envolvem as famílias e os educadores, que
mesmo sendo pessoas sem nenhum vínculo familiar se relacionam mutuamente e se
envolvem através de ações entre a escola e a família.
Com isso, entendemos que a participação dos pais na escola pode estar relacionada
ao desempenho escolar do estudante, ou seja, quanto maior o envolvimento destes na
educação dos filhos, maior o aproveitamento escolar.
Atualmente, mais que nunca, a escola precisa do apoio da família e a família
precisa que a instituição escola seja competente na formação acadêmica de seus filhos,
para que o vazio que se estabeleceu nos lares familiares pela falta de muitos pais no
crescimento educacional dos filhos em virtude dos avanços da sociedade moderna
fique menos arranhado do que está.

CONCLUSÃO
Na realidade brasileira atual a escola tem procurado estabelecer relações com as
famílias de seus alunos visando principalmente o investimento familiar e pessoal de cada
aluno na sua aprendizagem escolar. Nem sempre, porém, consegue atingir os resultados.
É um assunto que merece reflexão e uma busca exaustiva de alternativas que possam
ajudar, pois afeta diretamente no ensino - aprendizagem.
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A escola e a família devem ser estudadas em suas particularidades para que
caminhos de interação produtiva possam ser traçados e seus papéis definidos
colaborativamente em benefício dos alunos e consequentemente a qualidade de ensino
oferecida. Constatamos que a família como primeiro núcleo da construção de um sujeito,
é fundamental para sua estrutura, e isto é de suma importância para a educação,
transmissão e fixação de valores.
Para a escola, a família do aluno é a base indispensável para que a aprendizagem
aconteça. É preciso muito cuidado ao analisar o comportamento dos alunos em função
das famílias de onde provêm para não cair no risco de enquadrá-los em padrões rígidos
de valores, crenças e estrutura típicos de modelos que na verdade são construções
históricas e produtos culturais que refletem em seus comportamentos.
Pais e mães não são apenas genitores, tanto o pai como a mãe devem fazer tudo
em benefício da família, portanto é fundamental que os pais estabeleçam as bases sólidas
sobre as quais apoiarão a educação dos seus filhos. Torna-se urgente o compromisso de
um reestudo por parte dos pais em relação à conduta moral que deve ser ministrada as
gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização.
Já a escola, é primordial que ela elabore projetos e crie mecanismos para que a
família participe ativamente do cotidiano escolar. Somente assim serão parceiros na
efetivação do processo ensino e aprendizagem.
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CAPÍTULO II
A FUNCIONALIDADE E EFEITO DAS ATIVIDADES PSICOMOTORAS
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RESUMO:
Este trabalho traz a abordagem sobre a Psicomotricidade Relacional no Atendimento
Educacional Especializado – AEE, uma vez que a relação e o elo entre motricidade e
educação se dão pela necessidade dos alunos. O artigo tem o objetivo de fazer uma análise
às diversas possibilidades que o psicomotricista pode trabalhar de forma lúdica com jogos
e brincadeiras, assim mostrando suas funcionalidades e efeitos frente à aprendizagem. A
fundamentação desenvolvida foi à base de concepções teóricas da Psicomotricidade
Relacional, o lúdico, jogo e brincadeira e sua funcionalidade no AEE, sua funcionalidade
do atendimento e as atividades relacionais. A pesquisa se embasa pela pesquisa
bibliográfica; para que se obtivessem os resultados esperados aos novos conhecimentos.
Por fim, a pesquisa nos revela que é possível, essencial e importante mediar ao
aprendizado dos alunos com atividades espontâneas, flexibilizadas e adaptadas.
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade Relacional.
Especializado – AEE. Alunos. Aprendizagem.

Atendimento

Educacional

INTRODUÇÃO
A Psicomotricidade sempre esteve presente em nosso desenvolvimento humano,
hoje a temos como o estudo dos movimentos do corpo bem como a relação com a mente.
A Psicomotricidade aplicada na educação chega à Sala de Recursos Multifuncionais
como ferramenta relacional para de trabalhar o movimento dos alunos atendidos no
Atendimento Educacional Especializado – AEE na perceptiva de atender aos alunos da
Educação Especial para suplementar o desenvolvimento dos alunos, seu modo de agir,
pensar e aprender.
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Sob a luz desta temática, o artigo traz as funcionalidades das atividades da
Psicomotricidade Relacional para os alunos que são atendidos no AEE. Sobre esta
perspectiva, mostrará que as atividades relacionais trazem a ludicidade, jogos e
brincadeiras ao centro da discussão, onde consideramos que estes elementos são capazes
de proporcionar mais condições para que as crianças possam exercitar seus membros de
forma espontânea e flexível através de uma socialização eficaz, recebendo assim a
influência e possibilidades do ambiente.
Partindo para a problemática refletimos: qual a funcionalidade e efeitos que as
atividades psicomotoras relacionais podem causar nos alunos do AEE? Tendo em vista
que com esta indagação podemos nortear toda a pesquisa a fim de pesquisar atividades
relacionais e lúdicas para os alunos, bem como construir adaptações pertinentes de
execução.
Em hipótese, ao considerar a importância deste elo entre Psicomotricidade
Relacional e AEE que oferece ao alunado, também percebemos a aquisição da
aprendizagem. Na concepção que as crianças aprenderem brincando, a ludicidade parte
para o estado privilegiado da criança, o mundo do imaginar ou faz-de-conta; onde, com a
velocidade que este processo acontece o indivíduo vai exercendo sua vivência motora.
Em conformidade, este artigo se dá pelo objetivo de analisar as possibilidades do
Psicomotricista trabalhar com de forma lúdica com jogos e brincadeiras. De forma
específica compreender a importância da Psicomotricidade Relacional no AEE, entender
como as atividades podem contribuir na aprendizagem, discutir a relevante importância e
apresentar algumas atividades que podem ser utilizadas nas sessões de forma adaptada.
Frente à relevância, apresenta-se a real importância da Psicomotricidade
Relacional, vai de encontro às metodologias já adotadas nas escolas que é o ato de brincar
e jogar, acontecendo assim desde a Educação Infantil onde inicia o desenvolvimento
cognitivo. É importante pelo fato de oferecer nos atendimentos uma nova visão de
formação, a aquisição de conhecimentos que será aplicado no aluno.
Por fim, nos asseguramos na pesquisa bibliográfica para elaboração deste estudo
que se introduz a capacidade de pesquisar relevantes teorias que falam sobre mesmo
assunto em livros, artigos e dentre outras fontes, procura-se assim embasar as teorias nos
objetivos já apontados e recolher informações ou novos conhecimentos.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA PSICOMOTRICIDADE
O princípio de Psicomotricidade é tido como uma ciência que estuda o homem
diante da sua corporeidade, seus movimentos, desenvolvimentos e retrocessos; tendo em
vista que o amadurecimento motor depende de outras funções, sejam elas psicológicas
afetivas e até mesmo orgânicas do sistema nervoso, bem como sua influência com meio
para com o indivíduo, frente a esta noção.
O termo Psicomotricidade apareceu em discussões médicas de natureza
neurológica por Dupré a qual consideramos o Pai desta área, ele que em 1909 trouxe
relevantes contribuições com a valorização dos movimentos do corpo, seus seguidores
faziam jus aos pensamentos e descobertas, foram eles: Head (1911), com as noções de
esquema corporal; o famoso Piaget (1940), destacando o desenvolvimento natural das
crianças e Wallon (1925) que tratava das emoções e tônus.

PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL
Diante desta área de estudos, a Psicomotricidade se ramifica e traz à luz a
Psicomotricidade Relacional de forma educacional e pedagógica onde se dedica as
atividades lúdicas, os jogos e brincadeiras são elementos que utilizam o imaginário e o
simbólico, o emocional e o afetivo, dispondo à criança e ao adulto diferentes objetos nos
quais se observa a interação entre eles (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004), onde foi
criado por André Lapierre no intuito de permitir a criança a demostrar suas emoções.
A psicomotricidade realizada no meio educacional surge na necessidade de
enfatizar cuidados preventivos, podendo assim dinamizar o desenvolvimento do aluno
com ligação direta à proposta do ensino-aprendizado, promovendo interações que
desencadeiam novas ideias, possibilidades e readaptações que incentivam a superação.
Diante desta possibilidade, são neste campo que as escolas quebram velhos paradigmas e
criam possibilidade de incluir todos os seus alunos estando preparada.
Segundo o pensamento de Gusi (2010), afirmam que a psicomotricidade
relacional é algo que visa privilegiar a qualidade da relação afetiva, a disponibilidade
tônica, onde o corpo e a motricidade são abordados como unidade e totalidade do ser,
almejando o bem estar integral do indivíduo. Com isso, também a prioridade desta prática
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é estabelecer ao educando o despertar de novas emoções sedo fruto do contato e aprimorar
suas expressões corporais e, por conseguinte a aprendizagem.
Sobre a aprendizagem, podemos apontar conforme Mazo e Goellner (1991, p. 43),
A aprendizagem do aluno se fundamenta na exploração e na descoberta
de si mesmo, e, do mundo exterior: é vivenciando situações,
descobrindo-se, movimentando seu corpo, comparando-se com outras
crianças, manipulando objetos, fazendo experiências, que a criança
percebe e constrói conceitos, organiza seu esquema corporal, estabelece
suas relações do tempo e espaço, desenvolve sua coordenação
visomotora, discrimina auditivamente. Assim o aluno vai
desenvolvendo suas áreas sensórias-motoras, que são indispensáveis
para aprendizagem da leitura e escrita.

Concordando com citação acima, percebemos a importância da descoberta do
aluno, suas criações e o seu mundo a volta são influenciadores para movimentação do
corpo, os estímulos adquiridos fazem com que possam manusear, brincar, dançar, pular
etc. Dentro das limitações do esquema corporal individual, fazendo saber também da
importância do contato visual para realização de atividades de coordenação motora, como
simplesmente escrever ou pintar.
Nesta perspectiva, já os jogos e brinquedos é algo concreto e sólido, o aluno tem
mais facilidade de ter o contato, suas fantasias afloram ao brincar, com esta conformidade
com Fonseca e Mendes (1987, p. 209) ressaltam que
[...] é pela ação prática e concreta que se forma a (in)forma a
consciência da criança. A consciência reflete a sua história com o
mundo exterior. São as múltiplas relações e correlações com o meio
exterior (materializadas sob a forma de ação e movimento) que
constituem (e são) as sensações e as percepções com as quais (e pelas
quais) a consciência se organiza e autorregula.

Sob este pensar, o contato com o concreto concede a criança a expressão, assim
como fala Vieira (2014) que a expressão e superação dos conflitos relacionais pode
interferir em seus processos cognitivos, psicomotores e sócio emocional, uma vez que
estes são vinculados às expressões.

O LÚDICO, JOGO E BRINCADEIRA
Considerando que o lúdico é um elemento essencial na Psicomotricidade
Relacional, Luckesi (2000), vem dizer que a ludicidade é um estado interno do sujeito
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que vivencia uma experiência de forma plena, é sinônimo de plenitude de uma
experiência – “plenitude da experiência” como nível mais alto que possa expressar, tendo
em vista que
[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano,
quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...]
Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma atividade
lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra coisa
além desta atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos,
flexíveis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, jogar, agir ludicamente exige
uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo.
(LUCKESI, 2000, p. 21).

Como podemos perceber, são as experiências, o contato e a vivência que ampliam
as capacidades de imaginar. Nesta plenitude quando a criança está internalizada em suas
fantasias, ela está no estado além do concreto, como a metáfora de viajar no mundo da
leitura, por exemplo.
Em conformidade, o jogo e o brincar tem seu papel primordial. Com estas
ferramentas, o indivíduo tem capacidade de construir sua aprendizagem, onde se traz a
importância do brincar e jogar, segundo Lucena (2005, p. 10):
O trabalho com jogos e brincadeiras e com linguagens artísticas pode
ser um caminho para construção do conhecimento da criança na préescolar. É preciso resgatar os jogos simbólicos, os jogos regrados, as
atividades de recreação e etc. Tanto com suas manifestações verbais
como não verbais para que a linguagem verbal e socializada possa se
transformar em um verdadeiro instrumento do pensamento.

É desde primeiros anos de vida que o homem concebe naturalmente a prática de
brincar, seja ela com brinquedos, jogos ou inventados, igualmente como acontece nas
escolas. É nas instituições que os jogos e brincadeiras têm significado através de
planejamento, metodologias e objetivos, desde as atividades de recreação até os jogos
estruturados. Embora suas expressões já sejam desenvolvidas com a socialização, as
ferramentas mencionadas são capazes de fazer manifestar suas expressões.
Na primeira infância, todos adentram simultaneamente no jogo símbolo, onde a
imaginação entre em atividade e enfatizamos o brincar, seja ele verbal ou não, ou seja, o
faz-de-conta criado por pelas crianças em brincadeiras usando o consciente e o
inconsciente e explorando o emocional. Sendo assim,
Quando a linguagem verbal e até o “pensamento verbal” desaparecem,
a pessoa entra em outro estado de consciência, ela vive e age
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diretamente ao nível subcortical. Isto é, num nível muito próximo do
inconsciente, e com um mínimo de controle consciente. O agir não é
mais, então, um ato intelectual, racional, mas a expressão direta de
“alguma coisa” mais íntima, mais profunda, que vai suscitar tal gesto,
tal atitude, tal ação ao invés da outra. São as tensões emocionais
subjacentes que se exprimem através de simbologia do agir, e é aí que
a pessoa encontra sua autenticidade, sua verdade (LAPIERRE;
AUCOUTURIER, 2004, p. 114).

Frente ao estado de consciência, denota-se a evolução do processamento para a
consciência, com isso, a criança tem capacidade de gerenciar suas ideias tendo suas
expressões diretas ligadas ao intelecto sequenciado de ações de conflitos relacionais.
Considerando que o jogo simbólico é importante e inevitável no método
Psicomotricidade Relacional, os alunos podem expressar através dele a magnitude de
expressar seus sentimentos, emoções, construindo as representações mentais, assimilando
a realidade percebida, adaptando-se fisicamente e psicologicamente (PIAGET, 1975).
“A atividade motora espontânea é uma porta livre expressão do imaginário e do
simbólico, ao desenvolvimento da comunicação” (FRANCO, 2000).
Em outra dimensão, já os jogos com regras contribuem de forma efetiva, onde
os jogos com regras, são instituições sociais, medida em que são
transmitidos de geração a geração e suas características são
independentes da vontade dos indivíduos que participam deles. Alguns
são transmitidos com a participação dos adultos, outros permanecem
especificamente infantis (LUCENA; 2005, p. 31).

Com isso, aos jogos com regras é um dos mediadores de comunicação e interação,
principalmente com o adulto devido às instruções e manuseio. O adulto neste caso faz o
papel de interlocutor do conteúdo.

O
PSICOMOTRICISTA
ESPECIALIZADO – AEE

NO

ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

Tendo em vista que o Atendimento Educacional Especializado - AEE é um
atendimento para os alunos da Educação Especial, diante da necessidade o professor
especialista visa oferecer atividades articuladas e voltadas a necessidade de cada criança,
dependendo da sua limitação, as atividades Psicomotoras Relacionais enriquecem os
acompanhamentos do aluno. sob este olhar, as atividades psicomotoras suplementam e
contribui de forma eficaz para o desenvolvimento motor do aluno, onde o objetivo do
AEE segundo o Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro De 2011, no artigo 3º parágrafo III
31

é – “fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as
barreiras no processo de ensino e aprendizagem”, com isso uma nova possiblidade
considerável elevado no ambiente escolar.
Contudo, cabe ao profissional estar ambientado na Sala de Recursos Funcionais
para oferecer a promoção do desenvolvimento da atividade, onde: os instrumentos de
trabalho são o próprio corpo, o espaço de relação, o tempo e ritmos de sessão. Deste
modo, os materiais utilizados são mediadores da intervenção, adquirindo um valor
simbólico. Uma sessão de Psicomotricidade Relacional é um momento de diálogo, de
jogo e de intercâmbio, em que o psicomotricista adota uma postura de permissividade,
compreensão e interação, recorrendo frequentemente ao contato corporal (SANTOS,
2015, p. 21).

FUNCIONALIDADE PARA O ATENDIMENTO
Partindo para a funcionalidade e organização, a atualizada Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), vem assegurar que todos
os alunos têm direito à educação no ensino regular, recebendo, quando necessário o
Atendimento Educacional Especializado sendo garantido também sua matricula, podendo
ser atendidos os alunos com Deficiência, Alunos com Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Alunos com altas habilidades/superdotação.
Com base no público acima mencionado o docente Especialista deve aceitar e
levar em consideração os principais fatores apresentados pela criança seja eles elementos
biológicos, culturais e/ou intelectuais em que giram em torno do indivíduo como destaca
Wallon (1995) para um plano elaborado
Deste modo, na criança, opõem-se e implicam-se mutuamente fatores
de origem biológica e social (...). O objetivo assim perseguido não é
mais do que a realização daquilo que o genótipo, ou gérmen do
indivíduo, tinha em potência. O plano segundo o qual cada ser se
desenvolve depende, portanto, de disposições que ele tem desde o
momento de sua primeira formação. A realização desse plano é
necessariamente sucessiva, mas pode não ser total e, enfim, as
circunstâncias modificam-na mais ou menos (WALLON, 1995, p. 4950).

Frente a esta ideia, o autor retrata a importância de elaborar atividades conforme
a necessidade do indivíduo, estar preparado com o planejamento ou plano é de suma e
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indispensável importância, onde o professor poderá construir a curto, médio ou longo
prazo. Igualmente como discorre para a formação sob o Decreto nº 7.611, de 17 de
novembro de 2011, que estabelece o apoio técnico e financeiro da União: “Para a
formação continuada de professores” (BRASIL, 2011, art. 5º).
Segundo a normativa o AEE Tem a função de “identificar, elaborar, e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008, p.
8).
Na mesma lei, faz-se importante também destacar os objetivos desse atendimento,
dados que constam no Artigo 2°, no inciso I do primeiro parágrafo onde o AEE servirá
para complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos
estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou suplementar à formação de estudantes
com altas habilidades ou superdotação.

ATIVIDADES PSICOMOTORAS RELACIONAIS
Para as atividades relacionais se destacam a afetividade, os estímulos, capacidade
intelectual e o diálogo através do ato de brincar ou jogar, onde a escola precisa focar nos
objetivos qualitativos das sessões de atendimento, assim como os estímulos causados pela
coordenação motora fina, esquema corporal, lateralidade e outros dependendo das
dificuldades encontradas no aluno, onde os motivos dessas dificuldades são diversos, e
vão desde problemas mais sérios de incapacidade intelectual, até pequenas desadaptações
que, quando não cuidadas, se transformam em verdadeiros obstáculos para uma
aprendizagem significativa (OLIVEIRA, 1997).
Podemos identificar segundo os apontamentos de Negrine (2002) que destaca a
desenvoltura da ludicidade espontânea na execução das sessões de cunho relacional,
promovendo assim três finalidades principais: a experimentação do corpo, onde o
psicomotricista fará uma análise da criança em explorar o que lhe foi proposto, no
segundo condiz aos gestos da criança para verificar se o educando produz movimentos
técnicos ou simbólicos e por último temos a comunicação como elemento de intervenção
pedagógica, a linguagem, sensações e socialização.
Seguindo o pensamento acima é capaz obter as atividades como:
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a) Jogos de imaginação e expressão livre

CONSTRUÇÃO COM PALITOS
Machado e Nunes (2011, p. 72).
Afetividade, criatividade, socialização, coordenação
motora fina. Exercitar a comunicação entre os integrantes
OBJETIVOS
e identificar os fatores determinantes para a construção de
um mundo ideal.
Palitos de sorvete ou de fósforo, aparelho de som,
MATERIAIS
pendrive
Separar a turma em pequenos grupos de cinco alunos cada
e entregar a cada um uma cartolina, uma cola e 20 palitos
de picolé ou de fósforo. Ao som de uma música, cada
grupo deverá realizar um desenho utilizando apenas
DESENVOLVIMENTO palitos. Desenhos estes que deverão expressar a opinião
dos grupos de como seria um mundo ideal. Ao final, os
grupos deverão apresentar seus trabalhos para a turma e
explicar a construção do desenho, desde a sua ideia
principal até a sua concretização.
CAIXINHA DE TAREFAS
Machado e Nunes (2011, p. 63)
Socialização, criatividade, ritmo, comunicação, exercitar
OBJETIVOS
manifestação de carinho e afeto
Caixa de papelão ou de sapato, folhas de sulfite, aparelho
MATERIAIS
de som, pendrive.
Dispor os alunos de modo que forme uma grande roda, e
o professor entregará a algum aluno uma caixinha, que,
ao iniciar uma música (estilo: new age), deverá ser
passada de mão em mão. Quando a música parar, o aluno
que estiver com a caixinha neste momento deverá abri-la
e sortear uma tarefa, tal como:
- Abraçar dois colegas.
- Contar uma passagem bonita de sua vida.
DESENVOLVIMENTO - Falar sobre o lugar mais bonito que já visitou.
- Cantar o trecho de uma música.
- Imitar um animal.
- cumprimentar todos os colegas.
- Convidar todos os colegas para dançar.
- Elogiar dois colegas.
O professor deverá colocar desafios conforme o perfil da
turma. A caixinha continuará passando por todos os
alunos até que todos participem.
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b) Sessões psicomotoras metódicas

MEU CORPO, EU MANEJO, EU CONHEÇO

OBJETIVOS
MATERIAIS

DESENVOLVIMENTO

PRIOTTO (2013, p. 77)
Possibilitar que o aluno possa perceber seu corpo e refletir
sua importância.
Folhas de sulfite, lápis, aparelho de som, pendrive
O professor inicia atividade pedindo para que os alunos
caminhem lentamente em todas as direções pela sala;
saltando com uma perna (Direita/Esquerda); saltar com as
duas pernas; mover os braços lentamente em todas as
direções; mover e rodar a cabeça para frente e para trás;
para os lados; caminhar em círculos; sentar no chão;
fechar os olhos, imaginar um peso quente nos pés ;sobre
os dedos ,as unhas, a planta do pé. Subindo pelas pernas,
na panturrilha (batata da perna), no joelho, nas coxas, no
quadril, nos órgãos genitais (meninos pênis e testículos,
meninas a vulva) e nas nádegas. Na cintura, no umbigo e
na barriga, sentir como os peitos e pulmões se expande
quando se enchem de ar. Subir aos ombros, sentir os
braços, cotovelos, mãos, dedos sentir a cabeça, as orelhas,
os olhos, os cílios, a sobrancelha, o nariz (perceber que é
pela narina que entra e sai o ar oxigênio), boca (para
comer) os lábios (para beijar) os dentes e a língua. Abrir
e fechar os olhos, inchar as bochechas, soprar, morder a
língua, mover a cabeça em todas as direções, fazer
caretas, mover ombros, mãos e dedos, mover a cintura,
pernas (dobrar, esticar, fazer bicicleta),pés (rodar, esticar,
bater palmas com os pés). Respirar fundo e dar um grito.
Após isso, o professor deve deixar que os alunos
expressem livremente sobre como se sentiram e o que
mais gostaram. E, agora relaxados e calmos, o professor
pede que desenhem seu retrato no papel com suas
características.

BANCO ORDENADO

OBJETIVOS

Machado e Nunes (2011, pg. 66)
Comunicação, afetividade, socialização, equilíbrio,
criatividade, corporeidade, limites, orientação espacial.
Banco sueco, bastão.

35

MATERIAIS

DESENVOLVIMENTO

O professor solicitará a toda turma que fique em pé sobre
um banco sueco em uma ordem aleatória. Quando todos
estiverem na posição solicitada, o professor dirá que a
tarefa deles será de ordenar os alunos no banco de acordo
com o número da chamada, ou seja, do primeiro número
até o último, sendo que todos terão que mudar de posição
sobre o banco, equilibrando-se e não podendo descer do
banco. Outros desafios poderão ser solicitados,
aumentando a dificuldade de ordenação, tais como:
ordenar por tamanho; por mês de aniversário, meninos do
lado direito e meninas do lado esquerdo.

c) jogos funcionais e jogos com regras

DARDO COM OS PÉS
JÚNIOR (2009, p.70)
Precisão, força, equilíbrio e lateralidade.
OBJETIVOS
Giz, bolas.
MATERIAIS

DESENVOLVIMENTO

Desenham se no chão 5 círculos, um dentro do outro,
formando 5 zonas de pontuação. A mais externa vale 1
ponto, a segundo 2 pontos e assim sucessivamente, até a
central que vale 5 pontos. Os jogadores chutam, cada qual
a sua bola, em direção aos círculos. A pontuação
corresponde à zona em onde a bola tocar ou parar é
atribuída ao aluno que chutou. A cada rodada de chutes,
são somados os pontos. Ao final do jogo, vence o jogador
ou equipe que somar mais pontos.
TREM CEGO

OBJETIVOS

Machado e Nunes (2011, pg. 83)
Afetividade,
confiança,
orientação
espacial,
comunicação, socialização.
Pedaço de tecido para a venda, aparelho de som, pendrive.

MATERIAIS

DESENVOLVIMENTO

dividir a turma em duplas. Em cada dupla, um aluno
estará de olhos vendados e o outro não. As duplas se
movimentarão de forma que o aluno que está sem a venda
conduza seu amigo pelo espaço e, após um passeio pelo
espaço, trocam- se de funções, depois que cada aluno
participar das duas funções, os dois alunos de cada dupla
ficarão de olhos vendados, deslocando-se pelo espaço.
Cada vez que uma dupla esbarrar em outra, as duas duplas
então deverão se unir formando uma pequena fila. Segue
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a dinâmica por um determinado tempo e, depois, o
professor pedirá aos grupos que se empenhem para
encontrar os demais e, assim, formar um único trem. A
turma ficará livre para encontrar um código/forma de
comunicação para achar os demais. Sugerimos que, para
esta atividade, o professor coloque uma música de fundo.
(Estilo: new age ou conforme o perfil da turma).
As sugestões à cima apresentadas pela competência teórica se fazem eficazes para
trabalhar com os alunos da Sala de Recursos Multifuncionais, vale ressaltar que as
atividades desta natureza devem se adaptar as condições físicas do aluno bem como a
participação dos jogadores. Os objetivos maiores devem ir de encontro com o pensamento
da psicomotricidade onde possibilita fazer do aluno mais participativo com sua
comunicação, criação; assim como os materiais e desenvolvimentos dispostos são
norteadores da atividade para conduzir de forma adequada.
Desta forma, criasse a expectativa de internalizar a reeducação psicomotora capaz
de modificar o comportamento da criança assim necessite. De acordo com De Meur e
Staes (1991, p. 33):
A reeducação é urgente, sobretudo para os problemas afetivos. Quanto
mais a criança se bloqueia em um tipo de reações, sente-se mais
angustiada, e as punições ou as observações de seus conhecidos só
agravam essa angústia. A reeducação ajudará a dotar um outro
comportamento e, pouco a pouco os que a cercam a verão de forma
mais positiva.

O Psicomotricista na condução das atividades deve deixar o aluno resolver as
questões propostas, segundo Constallat (apud GOMES, 1998, p. 65) fala que
A Psicomotricidade pode ser vista como um processo ensinoaprendizagem, como tal, apresenta técnicas que se propõem a auxiliar
o educando no aproveitamento e no desenvolvimento das
potencialidades existentes.

Fazer com que este pense, idealize ou crie soluções, se adapte no espaço e nos
obstáculos da sessão; assim fortificará a relação social do professor-aluno e vice e versa.
Outro ponto destacável é a organização do espaço, a atividade tem que estar de
acordo com a sala de aula, pátio, quadra... podendo ser realizadas em ambientes ao ar
livre, fazendo com que a criança sinta-se à vontade para executar as atividades planejadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o desenvolvimento deste artigo trouxe reflexões e novos
conhecimentos frente à Psicomotricidade Relacional no AEE, nos possibilita a denotar
que a relação pedagógica ao movimento do corpo tem sua importância no
desenvolvimento aos aspectos motores.
Com a discussão dos aspectos relacionados à Psicomotricidade Relacional na
escola, nos faz notar e considerar que as atividades espontâneas é peça chave sob um
olhar inovador. Sobre isso, o psicomotricista se destaca ao oferecer atividades articuladas
de acordo com a necessidade do aluno. Discutir sobre a importância do elo dos aspectos
motores e pedagógicos faz com que o aluno desenvolva ou suplemente sua aprendizagem
na perspectiva de aprender brincado.
Em concessão, apontamos que os objetivos foram alcançados em analisar através
das referências bibliográficas a contribuição da Psicomotricidade, assim também
compreendemos como se dá este método no AEE com concepções relevantes às sessões,
procurando também com a pesquisa entender, e assim concluímos dizendo que a pesquisa
conduziu para um no caminho de conhecimento, da mesma forma apontamos que as
relevâncias, funcionalidades, dicas e efeitos de possíveis atividades que o docente pode
estar trabalhando nas sessões, mesmo que adapte.
A metodologia apontada foi de cunho essencial, os teóricos e seu tracejas contribui
para o desenvolvimento do artigo no que diz respeito a novas concepções para
entendemos de forma peculiar.
Por fim, concluímos dizendo que a Psicomotricidade Relacional contribui para a
dimensão do brincar e educar pessoas com o movimento do corpo pode favorecer a mente
e seus sentimentos. Não devemos tratar as sessões apenas como brincadeira, mas como a
primeira fase de poder aprender, porém de forma natural, como se fosse aproveitar a
transição de fases.
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CAPÍTULO III
A GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE:
UM OLHAR SOBRE O PROCESSO E O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO
Lizandra Silva Lima3; Lisângela Silva Lima4; Sônia Josefa Pereira da Fonseca5.
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RESUMO:
O presente artigo contextualiza estudos que têm apontado a importância da gestão escolar
para a contribuição da formação do sujeito autônomo e integrado nas ações e mobilização
sociais, no que tange à consolidação e a qualidade social da educação. Baseando-se em
um referencial teórico que perpassa por Heloísa Lück (2000), Henrique Paro (2012) e
Dinair Hora (2007) e outros, que têm se dedicado a contribuir para a divulgação de uma
proposta de gestão escolar/educacional democrática. Os sujeitos colaboradores foram
diretores e coordenadores pedagógicos, e centrou-se na seguinte questão: Como a gestão
educacional tem se articulado frente ao processo e desafio da implementação de práticas
democrática? O caminho metodológico adotado na pesquisa apresenta-se com a
abordagem quali–qualitativa, de natureza exploratória, buscando compreender as
questões e os desafios enfrentados pela gestão escolar, no contexto educacional. Para
atingir tais objetivos utilizou-se de três instrumentos para coleta de dados, a saber: estudo
dos documentos, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. Após a análise
dos dados, os resultados evidenciaram que a gestão das escolas pesquisadas tem integrado
a equipe, professor referência, professor do Grupo de Estudo e Incentivo à Alfabetização
(GEIA) e da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), na efetivação do plano de ação da
gestão, para o alcance das metas propostas e à consolidação da aprendizagem dos alunos
em cada ano escolar, numa perspectiva de uma educação democrática, emancipadora e
humanizadora.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional. Políticas Educacionais.
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INTRODUÇÃO
Este artigo contextualiza estudos que têm apontado a importância da gestão
escolar para a contribuição da formação do sujeito autônomo e integrado nas ações e
mobilização sociais. Baseando-se em um referencial teórico que perpassa por Heloísa
Lück (2000), Henrique Paro (2012) e Dinair Hora (2007) e outros, que têm se dedicado a
contribuir para a divulgação de uma proposta de gestão escolar/educacional democrática.
Tomando como base a reflexão desses e outros autores e confrontado com a
realidade educacional a partir de uma pesquisa realizada nos municípios de Itabuna,
Ilhéus e Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, partindo de uma entrevista realizada
com gestores escolares, foi possível ampliar a reflexão sobre a gestão da escola e, por
meio dela, verificar os avanços e contradições referentes a propagação da ideia de gestão
escolar democrática.
A administração tem sua origem como ciência, sistematizada e com fundamentos
universais a partir de 1856. Final do século XX, como forma de buscar a eficiência dos
processos produtivos por meio de método de trabalho. Essa primeira fase é denominada
de Escola Clássica ou Perspectiva Estruturalista, tendo como protagonistas, Frederick
Winslow Taylor, Henry Fayol e Marx Weber. A partir do final do século XX é o que os
estudos da administração como ciência foram gradativamente desenvolvidos tomando
como base um “mix” das teorias da sociologia, psicologia e até mesmo do direito.
O termo gestão vem do latim (gestione) significa “ato de gerir, gerência,
administração” (FERREIRA, 1999, p. 985). Desta forma, pressupõe-se a gestão a partir
de estruturas racionais de sistemas de controle, capazes de garantir eficiência e eficácia
na

coordenação

das

ações

humanas,

encontrando

nesta,

determinantes

de

comportamentos dos sujeitos organizacionais.
Em se tratando da gestão escolar podemos inferir que o conceito é relativamente
novo, embora seja de extrema importância, na medida em que desejamos uma escola que
atenda às exigências da vida social, ou seja, uma escola que se proponha a formar sujeitos,
oferecendo, ainda, a possibilidade de apreensão de competências e habilidades
necessárias e facilitadoras da inserção social.
Para Lück (2000, p. 11), a gestão da escola constitui:
[...] uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promover a
organização, a mobilização e a articulação de todas as condições
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materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos
socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino orientadas para a
promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade
globalizada e da economia centrada no conhecimento.

Portanto, optar por uma gestão democrática participativa irá criar laços de
responsabilização entre todos os envolvidos, professores, alunos, familiares,
funcionários, sendo, dessa forma, favorável a uma formação para a autonomia e para a
cidadania, entendida como um movimento de construção compartilhada de
conhecimento, no qual o intercâmbio de ideias e concepções são as bases desse processo.
Assim, através desta pesquisa, foi possível contribuir de forma significativa com
a gestão educacional, numa perspectiva de gestão democrática emancipadora e
elaboração de propostas inovadoras de trabalho.

METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo analisar a importância da gestão
democrática, aberta para a perspectiva das manifestações políticas e pedagógicas
embutidas nas propostas de democratização da educação brasileira, a partir do confronto
entre suas concepções expressas nos documentos normativos e nas práticas realizadas no
cotidiano com a abordagem quali–qualitativa, de natureza exploratória. Segundo Bogdan
e Biklen (1982), essa metodologia envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no
contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que
o produto e se preocupa em retratar as questões relacionadas com a gestão educacional
democrática na contemporaneidade: um olhar sobre o processo e o desafio da
implementação.
Inicialmente, foi realizada revisão bibliográfica da Política Nacional da Gestão
Democrática, conforme Lei nº. 8.261, de 29 de maio de 2002 e Decreto nº 16.385, de 26
de outubro de 2015, que dispõem sobre os critérios e procedimentos do processo seletivo
interno a ser realizado pela unidade escolar, requisito para o preenchimento dos cargos
de Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares estaduais, conforme disposto no Art. 18,
da Lei nº. 8.261, de 29 de maio de 2002 - Estatuto do Magistério, e dá outras providências.
Para tal, observando os objetivos, os pressupostos teóricos que as fundamentam e como
estão estruturadas nas instâncias Federal e Municipal.
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Para verificação dos resultados obtidos, tanto do ponto de vista das Secretarias
Municipais como na visão dos gestores das comunidades escolares pesquisadas, foram
aplicados questionários com questões abertas e fechadas com os gestores das unidades
escolares das três cidades do Estado da Bahia. Acreditamos que dessa forma, poderíamos
obter resultados mais consistentes para análise.

ANÁLISES DOS DADOS E RESULTADOS PRELIMINARES DA PESQUISA
Essa pesquisa foi desenvolvida nos municípios de Ilhéus e Itabuna, localizados no
sul da Bahia e, também, do município de Vitória da Conquista, que fica no Sudoeste desse
mesmo Estado, com a equipe gestora das Unidades Escolares das referidas redes
municipais de ensino já mencionadas. A mesma, com parceria do projeto de pesquisa
Grupo de Estudos Movimentos Sociais, Diversidade Cultural e Educação do Campo
(GEPEMDEC) e Grupo de Pesquisa Gestão Escolar (GPEG) da Universidade Estadual
de Santa Cruz (UESC). Aconteceu de forma participativa, em que se buscou entender as
diferentes relações entre os sujeitos pesquisados e a maneira como fazem acontecer in
loco a gestão democrática, visando o processo de ensino e aprendizagem.
Conforme pesquisa realizada, observamos que nos três municípios esse processo
se dar por meio de indicações das secretarias municipais e, na sua maioria, tendo a
influência dos gestores municipais das cidades. Nessa organização foi possível encontrar
gestores que não apresentam o perfil para tal função, pois, em suas respostas, demonstram
desconhecer as normativas da rede municipal de ensino. Isto revela que a gestão da
educação municipal não buscou socializar, não construiu conjuntamente as discussões
necessárias para implementação da gestão democrática, mas, na realidade, prevaleceu o
abandono por parte do poder político local, o qual, diverge das legislações vigentes.
Existe no nosso contexto educacional, ausência de um melhor preparo
para lidar com as questões burocráticas da escola. Pois assumimos uma
função nova e que ao mesmo tempo, necessita de várias orientações e
formações. Também, são dadas várias atribuições aos gestores das
escolas que às vezes não sendo possível realizar todas as ações como
gostaríamos que fossem concretizadas devido à ausência de formação e
outro ponto presente na gestão é a ausência de autonomia para lidar com
as questões da escola, pois as vezes a escola necessita de tais
necessidades e muitas vezes são priorizadas outras que poderiam ser
contempladas em outro momento (Transcrição literal da fala de um
gestor pesquisado).
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Diante do apresentado, (PARO, 1996, p. 381), sinaliza que “a participação e o
envolvimento das pessoas, enquanto sujeitos na condução das ações, são apenas uma
possibilidade, não uma garantia”. Especialmente, em sociedades com fortes marcas
tradicionalistas, sem uma cultura desenvolvida de participação social, é difícil conseguir
que os indivíduos não deleguem a outros aquilo que faz parte de sua obrigação, enquanto
sujeito partícipe da ação coletiva.
Outro ponto levantado no questionário foi sobre as decisões que são tomadas pelas
escolas, se ocorrem de forma coletiva com toda a comunidade escolar foi levantado nos
três municípios pesquisados que a escola só é pensada pelas partes individuais, e só depois
alcança a sua totalidade. Diante dessa realidade, verificamos as contradições presentes
nos espaços educativos, uma vez que defende uma gestão democrática, na qual, deveria
contar com vez e voz de todos os sujeitos integrantes das escolas e no cotidiano acontece
totalmente diferente, uns são contemplados, e outros são afastados das tomadas de
decisões.
A efetivação da gestão democrática nas escolas públicas só será possível a partir
da participação emancipatória de todas as classes envolvidas, representada por meio de
seus segmentos e da comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises feitas até aqui os fazem perceber que a gestão democrática engloba
muito mais do que a mudança de nomenclatura ou espaçadas reuniões com professores,
funcionários e alguns membros da comunidade. Pretende-se, portanto, fomentar a
reflexão sobre o papel dos diretores frente às escolas, voltando o olhar para a sua prática,
a qual deve envolver tanto o aspecto administrativo quanto o pedagógico, buscando uma
gestão escolar ampla e efetiva.
Diante dessas considerações, acredita-se que as práticas mais democráticas de
gestão educacional têm ocorrido nas escolas que fazem parte de sistemas que assumiram
à vontade política de realizar uma educação inclusiva, crítica e coletiva, a partir de um
amplo movimento político-pedagógico de resgate e reapropriação da educação e da escola
pública pela comunidade e pelos setores populares.
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Por fim, embora a gestão democrática venha se tornando uma exigência no fazer
da gestão escolar, muito mais do que um simples atributo, não escapa das tensões e
dilemas vivenciados pelos profissionais, todavia, não é um caminho pronto, é um
processo que se constrói pelo jeito de caminhar. É um processo que não ocorrerá
espontaneamente, desenrola-se em uma dinâmica de relações de poder, deve-se acreditar
que é possível, construir esse caminho através de um trabalho árduo de desconstrução e
reconstrução dos protagonistas desse processo.
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CAPÍTULO IV
A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Luiza Cunha Marreiro Neta da Costa 6
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RESUMO:
O novo paradigma mundial é efêmero, tudo parece passar tão rapidamente que as pessoas
não conseguem vivenciar emoções. O mundo tem pressa, e as mudanças são velozes, as
palavras mais clamadas são mudar, modificar, transmutar, transformar, e tudo numa
velocidade incrível, que parece passar despercebido. Os estudos acerca do
comportamento humano são um desafio neste modelo contemporâneo. Um novo
panorama mundial, econômico, político, social e comportamental se estabelece, e esse
modelo pós-moderno, que estimula a competitividade, o consumo desenfreado, que
oferece uma avalanche de estímulos através dos meios de comunicação, a transição de
conceito de família para um com novos modelos, a escala de valores constituídos nas
famílias, o trabalho fora de casa dos pais (que muitos terceirizam a educação dos filhos),
entre outros, contribuem para o desequilíbrio emocional das pessoas e dificultam o
convívio pessoal. Desse modo, há novos sujeitos, novos comportamentos, que exigem
uma transformação e participação ativa da escola na formação das crianças, pois esta é
responsável pela sistematização de conhecimentos e desenvolvimentos pessoal e social
dos indivíduos. Assim, é função da escola ampliar o trabalho pedagógico para uma
dimensão afetiva, pautada na educação socioemocional no ambiente escolar, destacando
a afetividade, com a qual crianças possam experimentar as emoções e formar sujeitos
capazes de aprender a administrar pensamentos e emoções.
PALAVRAS-CHAVE: Afetividade. Educação Infantil. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, pois as emoções e os
sentimentos se configuram como “combustíveis” que estão presentes em todas as
expressões de nossa vida.
A escola ainda proporciona uma aprendizagem voltada ao desenvolvimento do
pensamento puramente cognitivo, e em contrapartida grande parte do pensamento exigido
6 Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica e em Educação Infantil e EnsinoFundamental. Professora da
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fora dela requer do sujeito capacidades muito mais voltadas para gestão de situações
adversas, de gerenciar pessoas, com desenvolvimento de inteligências intra e
interpessoais.
Nesse momento, em que a educação de crianças e jovens é algo complexo para os
pais, educadores e escola, urge buscar estudos e pesquisas científicas que contribuam para
“formar” seres independentes, que compreendam o ponto de vista do outro, com
capacidade de controle emocional, uma vez que “a inteligência emocional abarca
qualidades como a compreensão das próprias emoções, a capacidade de nos pormos no
lugar de outras pessoas e a capacidade de formar, melhorar a qualidade de vida”
(MÁRTIN, BOECK, 2002, p. 17).
A escola e os educadores devem repensar sua práxis educativa em relação à
importância de promover o ajustamento emocional de seus alunos. Dessa forma, torna-se
fundamental a educação emocional, que consiste na composição das emoções individuais,
na percepção dos fatores motivacionais de tais emoções e na análise de como foram
adquiridas. Trata-se, portanto, de uma nova visão educacional que tem como objetivo
conhecer o mundo das emoções a fim de proporcionar o bem-estar e, consequentemente,
a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Portanto, a proposta contida neste artigo, pretende propiciar elementos para
reforçar a importância da educação emocional, destacando a questão da afetividade no
ambiente escolar da educação infantil, com o propósito de romper a posição de uma visão
uniforme conservada em algumas instituições escolares acerca desse tema, propondo
alternativas para a prática educativa centrada no indivíduo, para que o mesmo desenvolva
todos os âmbitos, não somente o aspecto cognitivo.
A grande questão defendida consiste na importância da afetividade no processo
de ensino-aprendizagem, considerando o afeto um elemento imprescindível nesse
processo, uma vez que a afetividade está intrinsecamente relacionada à aprendizagem,
tendo o poder de influenciar de forma positiva e significativa a forma pela qual os seres
humanos aprendem.

DESENVOLVIMENTO
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As rápidas transformações ocorridas na sociedade e a intensidade com que as
informações se modificam cada vez mais se refletem no ensino. Desse modo, exige-se
que a escola não seja uma mera transmissora do saber, mas que propicie um ambiente
estimulante; que privilegie a descoberta, a criatividade; que permita que a criança
construa o seu conhecimento de forma mais motivada, significativa e prazerosa; que
favoreça o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva; que proporcione um
espaço onde existam trocas de experiências, diálogo, cooperação e afetividade no
processo de ensino-aprendizagem.
A escola atualmente é o local onde o aluno permanece grande parte de sua vida.
Consequentemente, desempenha uma função importante na formação desse aprendiz. É
indispensável enxergar o educando como um ser singular, pensante, construtor do seu
próprio conhecimento e, de certa forma, composto por seus afetos, suas emoções, seus
sentidos e suas percepções.
Frente a esse contexto, torna-se evidente que uma das dimensões mais importantes
no processo de ensino-aprendizagem é a dimensão afetiva, pois sua presença na educação
potencializa e impulsiona o processo educativo de tal forma que o educando se sente mais
motivado pela aprendizagem que lhe é proposta.
O teórico Wallon reforça sobre a importância da afetividade, uma vez que esta
encontra-se intrinsecamente ligada ao eu do indivíduo.
No que diz respeito à afetividade, esta é sempre referida às vivências
individuais dos seres humanos, são formas de expressão mais
complexas e essencialmente humanas. A afetividade diz respeito a um
conceito amplo, uma situação mais permanente, que engloba em seu
interior os sentimentos, as emoções e as paixões e manifesta estados de
sensibilidade, que vão de disposições orgânicas às sociais/existenciais
ligadas à percepção que o indivíduo tem de si mesmo (WALLON apud
RODRIGUES, 2008, p.18).

A dimensão afetiva pode ser considerada como uma energia vital que impulsiona
e conduz o homem no decorrer de sua existência. A afetividade move o sujeito para que
ele possa desempenhar a ação. Desse modo, é um elemento indispensável no
desenvolvimento humano, pois sua presença ou a sua ausência influencia definitivamente
esse desenvolvimento.
Nesse sentido, a afetividade pode ser considerada como a mola propulsora de
nossa vida. Ela influencia decisivamente a nossa percepção, nossa memória, pensamento,
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vontade e ações, além de ser um componente essencial para a formação e equilíbrio da
personalidade.
A afetividade acompanha o ser humano desde o nascimento até a morte.
Ela “está” em nós como fonte geradora de potência, de energia.
Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente
afetiva e, a partir daí, o futuro adulto já tem estabelecidas suas formas
de afetividade. A afetividade domina a atividade pessoal na esfera
instintiva, nas percepções, na memória, no pensamento, na vontade, nas
ações, na sensibilidade corporal – é componente do equilíbrio e da
harmonia da personalidade (ROSSINI, 2001, p. 09).

Partindo desse princípio, percebe-se que ao acompanhar o ser humano, desde seu
nascimento, a afetividade desempenha um papel importante na educação infantil, tendo
em vista que é nessa etapa da vida que a criança é especialmente favorável a
aprendizagens, inclusive de novos códigos. Da mesma forma, são assimilados, com
possibilidades de preservação, consolidação e permanência ao longo da vida, hábitos,
atitudes e valores que auxiliam a convivência e inclusão social.
Além dessa condição, favorável à compreensão das diferenças e da boa
convivência, a partir da afetividade as crianças desenvolvem expressões espontâneas de
vivências em grupo, nas atividades de classe, nas brincadeiras, nos momentos de
recreação etc.
A afetividade, portanto, constitui uma fonte poderosa de autenticidade, orientação
e energia que, se bem direcionadas, podem proporcionar os caminhos necessários para
não contermos nossas emoções, porque esse não é o propósito, mas de forma a
controlarmos, como enfoca Mártin e Boeck (2002, p. 17) ao afirmar que: “a inteligência
emocional abarca qualidades como a compreensão das próprias emoções, a capacidade
de nos pormos no lugar de outras pessoas e a capacidade de controlarmos as emoções de
forma a melhorar a qualidade de vida”.
A relação entre afetividade e educação infantil, no que concerne ao
desenvolvimento cognitivo da criança, está relacionada com o bom desempenho escolar.
A criança que se sente amada, valorizada e respeitada adquire autonomia e confiança,
desenvolve uma autoestima positiva acerca de si mesma, o que significa que ela terá mais
condições de aprender e desenvolver a sua personalidade. Nesse sentido, atribui-se a
afetividade uma relevância muito grande, devido a sua contribuição efetiva no processo
educativo.
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É durante a educação infantil que as crianças começam a estabelecer os primeiros
contatos com outros indivíduos da mesma faixa etária, por meio dos jogos e brincadeiras,
atividades coletivas etc. Com base na afirmativa de Capellato, percebe-se que a
afetividade se constitui num mecanismo capaz de estabelecer a ligação entre um sujeito
e outro.
Segundo Capellato:
A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa da qual o ser
humano faz parte. Surge a través do momento em que um sujeito se liga
ao outro através do amor. É a mistura de todos os sentimentos: amor,
ciúme, inveja, saudade; e aprender a cuidar corretamente de todas essas
emoções é que vai possibilitar ao sujeito uma vida emocional plena e
equilibrada (CAPELLATO, 2005, p. 20).

Consoante com essa perspectiva, o repertório das atividades na escola deve ser
próximo daquele que contém elementos essenciais das situações cotidianas do educando,
aplicados de forma prazerosa, para que ele exerça as habilidades que está adquirindo. A
socialização afetiva. A questão do afeto ganha cunho especial na escola quando a
educação descortina para a criança, por meio de uma prática educativa afetiva.
Nesse sentido, a afetividade é fundamental no processo de ensino-aprendizagem,
pois gera atos racionais que podem e devem ser utilizados para aprender. Assim, a
afetividade é a iniciadora do processo, que auxilia na socialização e inclusão das crianças.
Dessa forma, a escola não pode ser um ambiente autoritário, deve ser renovadora, flexível
e com possibilidades para questionamentos. É preciso possibilitar a escuta dos
sentimentos e de outros estados mentais de si mesmo e do outro.
Entretanto é necessário que o ambiente escolar para a educação infantil favoreça
o que está exposto no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
(...) as instituições de educação infantil devem favorecer um ambiente
físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao
mesmo tempo seguras para arriscar e vencer desafios. Quanto mais
risco e desafiador fosse esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a
ampliação de conhecimentos acerca de si mesma, dos outros e do meio
em que vivem (BRASIL, 1998, p. 15).

É fundamental estabelecer o vínculo de afetividade na relação da aprendizagem
escolar e compreender que cada criança é única dentro dos aspectos cognitivos,
emocionais, afetivos e sociais, fato que colaborará para a construção das relações com o
outro, e favoreça sua inclusão.
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Evidentemente, os afetos proporcionam um sentido especial a nossa vida; eles
traduzem claramente nossos sonhos, palavras, desejos, gestos, fantasias, expectativas,
pretensões, enfim, todas as nossas atitudes e pensamentos. Os afetos determinam a forma
como os indivíduos visualizam o mundo, como também seu modo de se manifestar dentro
dele.
Outra especificidade dos afetos consiste no fato de eles estarem vinculados a nossa
consciência, o que implica dizer que aquilo que sentimos podemos transmitir ao outro por
meio da linguagem. Através desse mecanismo, podemos expressar as nossas emoções.
A afetividade propicia as inter-relações entre os sujeitos, e com o meio no qual
estão inseridos, ocasião está em que vivenciam as emoções e os sentimentos, ou seja,
reagem afetivamente aos acontecimentos. É um elemento contagiante que os torna
capazes de “[...] afetar o outro a partir de comportamentos, sentimentos e reações”
(LIMA, 2010, p. 53). Só o afeto é capaz de mobilizar e contagiar as pessoas existentes à
nossa volta.
É evidente que o homem tem a necessidade de relacionar-se com o seu semelhante
e, consequentemente adaptar-se ao meio ambiente onde está inserido. E com as crianças
não é diferente, uma vez que a afetividade se configura como fator primário para a
construção das primeiras relações estabelecidas entre crianças e professor, permitindo a
sua inclusão no ambiente escolar.
O ambiente escolar é, portanto, uma experiência fantástica de vida, tanto para
alunos quanto para professores, pois é nesse espaço que se refletem os relacionamentos
social e emocional que influenciam na formação do ser humano, tanto como pessoa
quanto profissional. Nesse convívio diário, professores e alunos experimentam a
alternância das emoções que leva a mudanças de humores e à necessidade de desenvolver
habilidades.
A relação entre afetividade e cognição está diretamente ligada no
desenvolvimento da criança e no contexto educacional. Ela está diretamente relacionada
com o bom desempenho escolar. A criança que se sente amada, valorizada e respeitada
adquire uma autonomia e confiança, desenvolve uma autoestima positiva acerca de si
mesma, o que significa que ela terá mais condições de aprender e desenvolver a sua
personalidade. Nesse sentido, estas questões nos despertam acerca da relação que a
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afetividade estabelece com a aprendizagem da criança, assim como sua importância e
suas contribuições no processo educativo.
A afetividade é o que transporta a nossa vida – a alegria, felicidade, esperança,
entusiasmo, motivação, prazer e o principal de todos: o amor, que é o prolongamento do
domínio, que é o coração. É inconcebível uma educação em que não exista a afetividade
em sua composição.
Desse modo, podemos afirmar que a afetividade assume um papel fundamental na
compreensão do aprendiz em sua totalidade e em todas as suas dimensões, com enfoque
na vida afetiva, que constitui o seu lado puramente subjetivo, sendo também responsável
por contribuir e fortalecer o desenvolvimento de outros aspectos formadores da estrutura
humana. Portanto, os afetos são os elementos que conduzem os nossos comportamentos,
estimulam e energizam a aprendizagem das crianças.
As crianças são preparadas apenas para atingir o sucesso, porém não são
preparadas para as vivenciar, bem como também superar, as decepções e os fracassos que
fazem parte da vida de qualquer pessoa. Dentro da sala de aula, professores e crianças são
estranhos uns para os outros, não existe uma convivência afetuosa, sadia. As crianças
estão se transformando em verdadeiras máquinas de aprender, e a educação, diante desse
paradigma, torna-se fria, alheia aos afetos, sem prazer, sem vida, tendo em vista que estão
apenas informando, e não formando a personalidade desses seres.
Cury reforça esse pensamento quando diz que:
As crianças e os jovens aprendem a lidar com os fatos lógicos, mas não
sabem lidar com o fracasso e falhas. Aprendem a resolver problemas
matemáticos, mas não sabem resolver seus conflitos existenciais. São
treinados para resolver cálculos, mas a vida é cheia de contradições. As
questões emocionais não podem ser calculadas nem têm conta exata
(CURY, 2003, p. 05).

É imprescindível que a escola promova uma educação que contemple a
aprendizagem dos aspectos afetivos, e também, dos aspectos cognitivos como um meio
de potencializar o desenvolvimento holístico do ser humano. Cada vez mais se torna
imperativo a necessidade de se contemplar uma formação afetiva, pautada nos princípios
de solidariedade, respeito, amor, carinho, amizade, tolerância, espírito de grupo e
confiança, como forma de otimizar a formação do sujeito.
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Partindo dessa perspectiva, entende-se que processos emocionais quase sempre
dirigem o crescimento, com sucesso, das capacidades cognitivas, uma vez que a emoção
vai dando forma à cognição e à aprendizagem. As crises emocionais, naturais ao
desenvolvimento ou específicas da criança, vão influenciar, de forma crônica, a evolução
dessa mesma aprendizagem.
A eficácia emocional da criança se relaciona com a percepção da própria
capacidade de lidar, monitorar, manejar e mudar sentimentos adversos que inibem a
persistência da busca de um objetivo. Ela pode experimentar sentimentos e pedir ajuda, o
que a torna um aprendiz mais eficiente.
Para despertar essas condições na educação infantil, se faz necessário que a escola
entenda o emocional da criança, como e quando ele é disparado e por que, muitas vezes,
em determinadas situações, a criança perde o controle emocional.
Então, a escola que considera esses processos durante a educação infantil, precisa
aderir à educação emocional, onde o educador promova eventos que colaborem com a
sociabilidade, propondo desafios, possibilitando a oportunidade de aprender. Deve-se
propor a criança a habilidade de conflitos, ensinar para que as mesmas possam assumir
responsabilidades por suas ações e seu comportamento.
Por longo tempo, o componente emocional tem sido descuidado na educação
institucionalizada, porém as contribuições científicas recentes auxiliam a resolução dessa
deficiência, uma vez que revelam e comprovam a dimensão emocional do aprendizado.
Diante da realidade contemporânea, evidenciada pela complexibilidade de educar
numa sociedade ansiosa, consumista, com crianças e jovens que valorizam o “ter”
(brinquedos, celulares, roupas de marca, objetos), com informações rápidas e relações
fugazes, é importante compreender o novo papel da escola, esta como um espaço
educacional multiplicador de pessoas que pensam, que vivem em um momento histórico
e social de “vida tecnológica”, de seres que necessitam de qualidade de vida e saibam
gerenciar esses pensamentos, essas situações e reações emocionais.
As crianças e educadores estão sempre envolvidos em emoções. Uma aula bem
humorada promove bem-estar físico, psicológico, afetivo. As emoções básicas, como
prazer, tristeza, amor e alegria, por exemplo, variam bastante no ambiente escolar devido
ao aspecto heterogêneo das crianças, onde, muitas vezes, passam despercebidas pelo
professor.
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Nesse cenário, Nunes e Silveira, colocam que Wallon afirma que:
A escola tem de tratar adequadamente as emoções dos alunos, não
aumentando as situações de descontrole emocional, porque isso pode
prejudicar o funcionamento do cognitivo da criança durante seu
processo de aprendizagem. Sendo assim, o professor também precisa
ter cautela com suas próprias reações emocionais expostas ao aluno
(WALLON apud NUNES E SILVEIRA, 2009, p. 20).

É importante que compreenda que o desenvolvimento humano transita por
momentos conflituosos de intensa manifestação emocional e que deve agir sem se deixar
ser influenciado por essas circunstâncias, buscando sempre manter o equilíbrio e
utilizando a razão, pois a boa relação entre professor e aluno é um fator imprescindível
para a aprendizagem.
Observa-se que a sala de aula hoje permeia um espaço de pessoas ansiosas, tensas,
sem relacionamentos mais profundos, superficiais, produto da mudança de valores desse
novo milênio e das novas configurações que originaram um novo padrão de
comportamento. Portanto, é importante que a emoção vá à escola, e as instituições de
ensino desenvolvam em seus alunos a arte de conviver com suas emoções, e não apenas
passar conhecimento teórico e técnico, pois não se pode perder de vista a sensibilidade
humana.
Segundo Cury para reverter essas situações:
Não é preciso tomar remédios ou fazer terapia. Se as crianças e os
jovens tivessem aulas específicas de educação socioemocional, o
panorama seria totalmente diferente. A ideia principal é ensinar aos
estudantes a lidar melhor com suas emoções e com sua inteligência
(CURY, 2003, p. 17).

Certamente, cada vez mais se exige do professor que desenvolva em seus alunos
a capacidade de controle emocional; para tal, a relação pedagógica torna-se de ordem
afetiva. É fundamental a transformação de uma concepção do professor numa perspectiva
intelectual para uma dimensão afetiva; assim, é preciso uma restauração da afetividade
no espaço escolar, na relação humana; inclusive na relação professor-aluno, não há como
separar mais a razão dos sentimentos e das emoções.
Professores e alunos convivem durante anos sem cruzar suas histórias. Os alunos
saem das escolas e universidades com diplomas nas mãos, porém despreparados para lidar
com desafios, confrontos, decepções e fracassos. Em geral, têm dificuldades em
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interpretar as imagens, libertar a criatividade e apresentar a liderança do “eu” em
situações de tensão.
Para Postic (1990, p. 32): “o docente que oferece ao jovem a possibilidade de se
empenhar nas atividades e, por isso, de ultrapassar a fase familiar da reciprocidade afetiva
para chegar a um investimento de si mesmo na situação, irá adquirir a sua autonomia”.
A educação emocional voltada para a formação de pensadores, portanto pautada
na ampliação da consciência crítica, na construção das relações interpessoais e na
formação da personalidade, visa também o bem-estar das crianças e, certamente,
produzirá uma sociedade mais justa, empática e humana.
Considerando que não há fórmulas mágicas para se obter uma aprendizagem
eficiente, o importante é conhecer a realidade da criança, despertar o interesse e
reconhecer sua emoção; estabelecer vínculos afetivos e de confiança, com o objetivo de
favorecer o processo de aprendizagem.
A separação entre o campo afetivo e cognitivo tem uma longa tradição na
educação. Sabemos que essa tendência dualista não está totalmente superada nos dias
atuais, pois afeto e cognição têm sido abordados separadamente, como dimensões
isoladas no funcionamento psicológico humano.
Segundo Oliveira e Rego (2003, p. 18), Vygotsky “procurou elaborar uma nova
concepção que tratasse de outra forma as relações entre mente e corpo e entre cognição e
afeto”. Ele enfatiza a necessidade de superar essa visão arcaica que fragmenta esses dois
aspectos e tenta reuni-los no intuito de compreender o ser psicológico completo.
Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha sempre a
possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque uma análise
determinista pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e os
interesses, os impulsos e as tendências que regem o movimento do
pensamento em um ou outro sentido. De igual modo, quem separa o
pensamento do afeto nega de antemão a possibilidade de estudar a
influência inversa do pensamento no plano afetivo, volitivo da vida
psíquica, porque uma análise determinista desta última inclui tanto
atribuir ao pensamento um poder mágico capaz de fazer depender o
comportamento humano única e exclusivamente de um sistema interno
do indivíduo como transformar o pensamento em um apêndice inútil do
comportamento em uma sombra sua desnecessária e impotente
(VYGOTSKY, 1993, p. 25 apud OLIVEIRA E REGO, 2003, p. 18).
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É evidente que Vygotsky reconhece que os aspectos cognitivos e afetivos estão
desde cedo intimamente relacionados e integrados. Para ele, essa relação deve ser
analisada no decorrer da história do desenvolvimento.
O educador pode considerar esse pensamento, pondo-o em prática no momento
da elaboração do seu planejamento e de suas práticas pedagógicas quando utiliza recursos
e metodologias agradáveis para serem aplicados no processo de aprendizagem, como, por
exemplo, estimular a observação do ambiente externo; explorar a contação de histórias, a
dramatização, o uso dos jogos de palavras; tocar e escutar algum instrumento musical;
permitir o lúdico usando o corpo como ferramenta da aprendizagem cognitiva; usar a
criatividade.
Para que a criança goste da escola e transforme as informações em conhecimentos
para a vida, o educador precisa estar atento quanto ao lado afetivo e das emoções,
explorando a linguagem, enfatizando textos, poemas e a oralidade; despertando a
capacidade visual, promovendo a criação com ou sem estímulos visuais, explorando
formas, cores, construção de jogos como ferramenta de estímulos, propondo atividades
com sons, fazendo uso do corpo, utilizando a dança e a música.
Nessa visão, a teoria piagetiana rompe com a dicotomia inteligência e afetividade,
apresentando o desenvolvimento psicológico como uno, em dimensões afetiva e
cognitiva. Segundo Souza (2003), Piaget defende a relação entre as construções
cognitivas e afetivas ao longo da existência do indivíduo. Ilustra a concepção de que a
inteligência e afetividade são dimensões indissociáveis e integradas no desenvolvimento
psicológico; portanto, não sendo possível a sua separação. Sem afeto, não existe interesse,
necessidade nem motivação.
A escola não pode ser um ambiente autoritário, deve ser renovadora, flexível e
com possibilidades para questionamentos. É preciso possibilitar a escuta dos sentimentos
e de outros estados mentais de si mesmo e do outro; reconhecer que a aula não precisa ser
realizada somente dentro de sala de aula convencional, por exemplo, permitindo um
passeio ao ar livre para observar os pássaros, as árvores, a construção do espaço físico da
escola. Atividades dessa natureza podem se configurar como uma situação de
aprendizagem e o educador, de forma lúdica, pode estar desenvolvendo habilidades
essenciais na criança.
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CONCLUSÃO
Educar as crianças e jovens com atenção às competências emocional e social
estabelece uma medida preventiva para os indicadores do mal-estar da modernidade. É
imprescindível a inserção de uma educação emocional no currículo escolar, uma vez que
cresce o número de crianças e jovens que se tornam alvos de alienação e pressão que
poderão lhes causar sérios colapsos nas relações da sociedade.
Nesse sentido, as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola devem primar pela
dimensão afetiva. Qualquer projeto educacional, por mais complexo e inovador que seja,
dependerá do afeto para atingir os índices satisfatórios de uma boa aprendizagem escolar.
Afeto e cognição são aspectos que estão mutuamente envolvidos e que interagem
reciprocamente em benefício de uma aprendizagem positiva para o aluno.
A escola não deve se limitar a simplesmente transmitir conhecimentos
sistemáticos e desenvolver somente o aspecto cognitivo; é necessário refletir o panorama
educacional que clama por mudanças efetivamente significativas. É fundamental que a
escola tenha como metodologia básica uma educação emocional; esse espaço funcionará
como multiplicador de pessoas que pensam com reflexão crítica, que aceitam as
diferenças, que saibam tomar decisões em prol do bom convívio social, enfim, de pessoas
que compreendam, expressem e avaliem suas emoções, a fim de solucionarem problemas
e conflitos surgidos nas mais variadas situações cotidianas de sua vida, seja no ambiente
escolar, familiar, na comunidade ou no trabalho.
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RESUMO:
A temática da inclusão sempre traz uma série de questionamentos e compreensões
diversas, em especial diante das constantes mudanças pelas quais a sociedade passa, as
exigências escolares são cada vez maiores, para a criança com necessidade educacional
especial os desafios são ainda maiores. O objetivo do presente trabalho é compreender
como se dá a educação inclusiva na atualidade a partir da participação da família e da
escola nas ações, visando o processo de ensino e aprendizagem da criança com
necessidade especial, independentemente de sua especificidade. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e documental por meio da qual foram analisadas legislações importantes que
tratam da obrigatoriedade da inclusão no âmbito da escola regular, dentre os quais os mais
relevantes, citamos a Declaração de Salamanca (1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394/06. Foi também elaborado entrevista com a família e
professor de aluno especial, onde as mesmas puderam expor suas angústias e seus anseios
mediante ao atendimento educacional especializado. Além disso, a pesquisa dialoga com
autores como: Mantoan (2003, 2005), dentre outros teóricos que pesquisaram a temática.
A partir do estudo realizado pode-se concluir que, apesar das evoluções de inclusão ao
longo do tempo e a defesa da Lei sobe os direitos das crianças, adolescentes e adultos que
tem necessidades educacionais especiais, a sociedade escolar ainda tem muitas limitações
no atendimento deste público, dificultando assim o processo de inclusão, todavia, há
significativo crescimento, visto que, família e professores têm trabalhado juntos em
benefício de suas crianças. A pesquisa aqui apresentada traz pontos relevantes para a
inclusão escolar bem como a participação da família para esse processo.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Especial. Escola.
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A educação como um todo, vive uma constante inovação, seja pelas mudanças
tecnológicas às quais as crianças e adolescentes são expostos, ou mesmo pela necessidade
de flexibilidade, intuindo, sobretudo, receber de forma satisfatória todos os tipos de
criança, independentemente de sua posição social e/ou religiosa (em geral advinda da
família). Todavia, o presente trabalho estará centrado na inclusão de crianças com
necessidades especiais, independente de qual diferença se trata; muitas questões são
levantadas quando se fala em escola inclusiva, assim, no decorrer desta produção, vamos
discorrer um pouco sobre como deve se dá a inclusão, bem como as responsabilidades da
família no processo de aprendizagem de uma criança com necessidades especiais.
Partindo de um pressuposto de que todas as crianças, mesmo as que não têm
nenhum tipo de deficiência, apresentam níveis de desenvolvimento diferenciados, o nosso
objeto de estudo é a educação inclusiva e o papel da família e da escola no processo de
ensino e de aprendizagem. Compreender o papel da escola na inclusão de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
O presente trabalho busca entender a seguinte questão: qual o papel da família e da escola
na inclusão e no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidade
educacionais especiais?
A promoção de uma escola inclusiva não é uma atividade simples, pois requer
estudos constantes por parte de todos os atores da escola, um aprendizado que deve ser
disponibilizado desde o porteiro até o gestor escolar. Faz-se necessário assumir, enquanto
escola, um papel social, mudar paradigmas e analisar os possíveis problemas de maneira
a buscar uma ligação entre o Ensino Regular e a Educação Especial, entendendo que
futuramente a criança com necessidade especial será submetida a desafios tais quais os
adultos sem deficiência.
A escola pode contribuir significativamente com o crescimento social de uma
criança com necessidades especiais, quando trabalha de forma inclusiva, objetivando
atender às diversidades e proporcionando educação a todos, aceitando o desafio atual, ou
seja, trabalhando de forma a buscar a consolidação de uma escola inclusiva e de
qualidade.
A escolha do tema proposto se deu a partir do desejo de demonstrar através de um
estudo, pautado na pesquisa bibliográfica, como ocorre a educação inclusiva na
atualidade, buscando mostrar que educação inclusiva não se limita às pessoas com
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deficiência, é um assunto que precisa de constante reformulação, à medida que novas
limitações psicológicas ou de outros tipos surgirem.
É importante conhecer e compreender quais as políticas públicas que se referem à
educação inclusiva, seus documentos legais e o que diz a LDB/96 – Lei de Diretrizes e
Bases, tendo em vista que se trata de um documento de fundamental significado para o
bom desempenho da educação escolar. Como referenciais teóricos, trabalhamos com
autores tais como: Mantoan (2005, 2003); alguns Documentos Legais como a Declaração
de Salamanca, entre outros. É preciso estar atualizado com o que é determinado em Lei
sobre a inclusão, por vários motivos, mas em especial, para observar e apoiar os avanços,
e buscar acabar com possíveis recuos que, porventura, venha a se fazer presente no
sistema educativo.

DESENVOLVIMENTO
Antigamente, tinha-se uma visão muito superficial em relação à pessoa com
deficiência, seja qual fosse sua limitação, era entendido que estes não teriam
competências necessárias para se desenvolverem socialmente. Suas diferenças os
deixavam na escória social, eles eram xingados, considerados loucos e dignos de piedade,
não eram aceitos como seres capacitados a conviver com as demais pessoas, ideias que
eram de uma ignorância desmedida. As pessoas com deficiência findavam por serem
isolados, e socialmente sacrificados. Mesmo Aristóteles, famoso filósofo e pensador
grego, acreditava que, se a pessoa não fala é porque não pensa, e se não pensa, não podia
ser considerado humana.
Esse período em que se isolava a pessoa com deficiência da sociedade, já é parte
da evolução, visto que antes do isolamento, coisas piores eram feitas. A história mostra
que as visões e as ações voltadas para os cuidados com pessoas, em especial as crianças,
com deficiências severas ou mesmo limitações simples, vêm evoluindo no decorrer do
tempo. A história da inclusão no Brasil traz a amostra de conquistas, mas também relata
políticas de grande exclusão da sociedade.
Segundo Pessoti (1984), apesar de não haver muitas literaturas que sirvam como
referências históricas sobre as deficiências físicas, sabe-se que em Esparta, quando a
criança nascia com algum tipo de deficiência física ou mental, eram consideradas sub-

62

humanas, o que provocava sua morte ou abandono; essas ações indicam que não havia
nenhum processo de interação com as crianças que apresentavam algum tipo de
deficiência. Garcia diz que:
Nesse sentido, são conhecidas as medidas de Esparta, povo de grandes
exércitos, em que um conselho de anciãos examinava, imediatamente,
após o nascimento de uma criança, suas características físicas. Se o
conselho inferia que ele não possuía as qualidades referidas para chegar
a ser um grande guerreiro, o bebê era jogado de uma grande montanha
para ser eliminado. Medidas semelhantes ocorriam em outras
sociedades, em que os pais podiam decidir abandonar seus filhos às
feras por considerá-las com alguma formação inadequadas. (GRACIA,
2004, p. 18).

Fatos históricos estes que nos mostram que na antiguidade existia uma total falta
de atendimento às pessoas com deficiência, ao contrário, eles eram perseguidos e
eliminados em consequência de suas condições atípicas para a sociedade da época, que
ignorava o potencial que eles tinham, e o mais chocante era que tais atitudes eram
consideradas normais.
Pessoti (1984) indica que apenas na Idade Média o tratamento às pessoas com
deficiência começou a tomar outros rumos, embora ainda não fosse o que desejado, eles
passaram a ser acolhidos em conventos ou igrejas, sob a condição de castigo ou caridade.
Na verdade, a exclusão das pessoas com deficiência se dava a partir do incômodo que sua
existência causava, sendo considerados dignos de piedade, isolando-os nos conventos,
eles não causariam frustrações à sociedade; ou seja, eles não eram mortos, mas eram
excluídos. Mendes (1995) afirma que foi no período da Idade Média que a
institucionalização referente à pessoa com deficiência teve início; ao serem segregados e
“protegidos” nos conventos ou igrejas, tinham tratamentos que variavam entre o castigo
e ações de caridade, o grau da deficiência é que determinava o tipo de tratamento que
cada um teria.
Somente no Renascimento, que foi um movimento característico do século XV e
XVI é que houve mudanças, este surgiu contrapondo-se às ideias da Idade Média, no
referido período a cultura e os valores se voltaram para o homem, assim ocorreram
mudanças positivas para as pessoas com deficiência, pois minimizou o grau de ignorância
e rejeição, e tinha início discussões sobre direitos e deveres deles.
Foi a partir do período renascentista que, conforme Jimenez (1994), surgiram os
primeiros interessados em promover ações sociais em pró das pessoas com deficiência,
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dentre os quais, destacam-se: Bauer (1443-1485), que elaborou um estudo intitulado de –
“De Invention Dialéctica”, este fazia menção a um surdo-mudo, que conseguia
comunicar-se por escrito. A partir deste fato, o médico Jerônimo Cardan (1501-1576),
tinha aparato real para questionar o princípio defendido por Aristóteles, sobre a
impossibilidade de pensar quando não há meio de comunicação pela palavra.
As mudanças se seguiram com o frade Pedro Ponce de Léon (1509-1584), este se
dedicou à educação de 12 crianças com surdez, e a partir do sucesso obtido na empreitada,
escreveu o livro com o título de – “Doctrina para los surdos-mudos”; por seu feito, foi
considerado o iniciador do ensino para surdos e criador do método oral. Em 1755, Charles
Michel de l’Epeé (1712-1789) criou a primeira escola pública para surdos; mesmo sendo
uma ação benéfica para o deficiente de surdez, não seria uma atividade adequada para o
século atual, visto que sendo uma escola apenas para surdos, eles não estavam sendo
incluídos no meio social “normal”. Jimenez (1994).
Dando continuidade às mudanças ocorridas em voltadas às pessoas com
deficiência, em 1784, Valentin Haüy (1746-1822), fundou em paris um instituto pra
crianças com deficiência visual. O instituto tinha entre seus alunos, o criador do sistema
de leitura e escrita, conhecido por sistema Braille, o cego Louis Braille (JIMENEZ,1994).
A época do Renascimento foi marcada, segundo Carmo (1991), por grandes
personalidades da área cultural, da ciência, arte e música, alguns grandes nomes destes
segmentos tinham alguma deficiência, entre eles, destaque para Luís de Camões, que
perdeu um dos olhos em luta; Galileu Galilei, que ficou cego no fim de sua vida. Johannes
Kepleer, que foi um astrônomo e matemático alemão, considerado figura-chave da
revolução científica do século XVII, ficou cego aos quatro anos de idade, deficiência essa
causado por sarampo. Ludwig Von Beethoven, que no final de sua vida ficou surdo. Como
pode-se constatar, os tipos de deficiência que começavam a ser aceitas e trabalhadas no
meio social, mesmo que de forma restrita, só se referem aos aspectos físicos; mesmo no
Renascimento, o deficiente mental permanecia segregado e não tinha espaço na
sociedade, assim, à eles era negado as oportunidades de aprendizado.
Somente no final do século XVIII e início do século XIX é que começa a se
desencadear estudos voltados para a compreensão das deficiências mentais; isso se deu
através de Jean Itard (1775-1838), foi através de suas pesquisas que se deu os primeiros
passos para o desenvolvimento da pedagogia da inclusão social. Esse estudioso dedicou
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parte de sua vida na recuperação de um menino com deficiência mental profunda, seus
esforços para compreender, incluir e socializar essa especificidade de deficiência, o
deixou conhecido como “pai da Educação Especial”, Fossi (2010). Cardoso diz que: [...]
nasce talvez a primeira tentativa para educar e modificar o potencial cognitivo [...]
devendo-se a Itard o primeiro esforço e estudo sistemático de reabilitação de uma criança
diferente (CARDOSO, 2006, p. 16).
Os estudos de Itard no início do século XIX, foram usados como base para a
revolução da Educação Especial. As pessoas com deficiência passam a ser vistos de forma
mais amena, menos assustadora; todavia, apesar de a sociedade ter consciência do que é
correto fazer, o quadro de exclusão permanece, visto que o atendimento prestado ás
pessoas com deficiência se centram em aspectos mais assistenciais do que educativos.
Cardoso (2006, p.16) revela que a assistência proporcionada em centros especializados
para lidar com pessoas com deficiência, tinha como objetivo “proteger” a sociedade do
contato com os “anormais”; foi um período em que se perpetuou a segregação às pessoas
com deficiência, na mesma época foi criada as escolas chamadas de especiais. Cardoso
(2006) diz que as políticas públicas desse tipo de escola eram claras, cujo objetivo era de
separar e isolar as crianças com deficiência; dessa forma, comprova-se que a sociedade
prestava assistência, mas não oportunizava a inclusão.
No Brasil, a Educação Especial teve início a partir dos estudos de Mendes (1995)
e Dechichi (2001), porém os referidos pesquisadores deixam claro que não é uma tarefa
simples delinear essa história no Brasil, de forma que não se encontram registros literários
e sistematizados sobre o tema.
No Brasil, a história da Educação Especial teve características diferentes das
observadas nos países europeus e norte-americanos, segundo os referidos pesquisadores.
No século XIX pensava-se na criação de escolas para crianças com necessidades
especiais, o que não é de fato, o retrato de uma educação inclusiva, visto que as crianças
só teriam contato com outras com deficiências tais qual ela própria. Em consequência dos
poucos recursos financeiros poucas escolas foram criadas, pois além da necessidade de
um espaço físico adequado, era preciso profissionais especializados. O país afirmava não
ter recursos para custear todas as necessidades advindas da abertura de uma escola assim.

65

Conforme documentos citados pelo Ministério da Educação a criação de
instituições direcionadas às pessoas com deficiência de diferentes aspectos tiveram início
na época do império, conforme é explicitado.
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na
época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial
Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin
Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje
denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos
no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto
Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento às pessoas
com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o
primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com
superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. (BRASIL,
2010, p. 11).

Somente em meados do século XX é que teve início um movimento a favor da
inclusão. A palavra “inclusão” traz em si uma infinidade de significados intrínsecos, é
oportunizar a cidadãos, antes socialmente exilados, a oportunidade de conhecer, entender
e viver da forma que ele considerar melhor. Dessa forma, a escola inclusiva é o lugar
social onde melhor se pode promover a inclusão, pois conhecer e respeitar as
peculiaridades do outro é um aprendizado. Assim, no século citado, as escolas ditas
“normais” passam a receber alunos com deficiência, houve rejeição nas escolas públicas
em aceitar essas crianças, visto que, não se sentiam pedagogicamente preparadas para
lidar com as mesmas (MENDES, 1995).
No século atual, apesar das significantes evoluções quanto ao atendimento e
aceitação às pessoas com deficiência, ainda existe um pouco de rejeição. Atualmente
algumas leis defendem o processo de inclusão das pessoas com deficiência, mas conforme
Aranha (1995), no século passado esse direito esse direito não era assegurado.
Nos anos 60 e 70, grande parte dos países, tendo como horizonte a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, passou a buscar um novo
modelo, no trato da deficiência. A proposição do princípio da
normalização contribui com a ideia de que as pessoas diferentes podiam
ser normalizadas, ou seja, capacitadas para a vida no espaço comum da
sociedade. (ARANHA, 1995, p. 12).

Os direitos da criança com deficiência são assegurados, e o direito a escola de
qualidade é fundamental, pois é a partir do convívio com as demais crianças que eles se
serão incluídos e poderão, com ajuda de profissionais capacitados, socializar-se e
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aprender algumas coisas. Vale salientar que o aprendizado cognitivo não é prejudicado
quando as deficiências são apenas aspecto de físico.
Apesar das muitas limitações referentes à educação especial e inclusiva, foi por
meio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO
que mudanças significativas ocorrem quanto ao seu conceito, ancorados em um projeto
que tem reconhecimento a nível mundial, como a UNESCO, promove-se uma nova visão,
que dá ênfase a novos enfoques educativos em diferentes partes do mundo.
Falar de necessidades educacionais especiais implica enfatizar aquilo
que a escola pode fazer para compensar as dificuldades do/a aluno/a, já
que neste enfoque, entende-se que as dificuldades para aprender têm
caráter interativo e dependem não apenas de limitações dos/as aluno/as,
mas também da condição educacional que lhe é oferecida. (CARDOSO.
2006, apud COSTA, 2016, p. 10).

Isso quer dizer que as crianças com necessidades especiais requerem cuidados
diferentes, isso desde o convívio familiar até a escola, que se acredita estar preparada para
disponibilizar o apoio necessário para lidar com os diferentes tipos de deficiência. No
entanto, os cuidados não precisam ser isolados dos cuidados com os demais alunos, pois
a forma como ele é tratada no meio dos demais o que faz sentir-se ou não incluído na
sociedade escolar.
Enfim, o que se pode constatar é que foi a partir das décadas de 1980 e 1990 que
ocorreram as mudanças mais expressivas em se tratando dos cuidados dispostos às
pessoas com deficiência, mudanças essas que incluem o Brasil. A Educação Inclusiva é
muito importante e ganhou ainda mais visibilidade a partir da orientação de que:
As escolas regulares com orientação para educação inclusiva, são o
meio mais eficaz no combate às atitudes discriminatórias, propiciando
condições para o desenvolvimento de comunidades integradas, base da
construção da sociedade inclusiva e obtenção de uma real educação
para todos. (CARDOSO, 2006, p. 21).

A colocação de Cardoso (2006) explicita o quanto é interessante que crianças com
alguma deficiência convivam com as crianças sem deficiência, pois elas aprendem
valores morais como respeito, solidariedade, compreensão, entre outros. Parafraseando o
que diz a Declaração de Salamanca – A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças
devem aprender juntas. – A reciprocidade no saber é o que torna a socialização
enriquecedora para todos.
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Ao nos referirmos aos desafios ligados à Educação Inclusiva, podemos observar
que este não é apenas deixado sob a responsabilidade da escola. Os desafios começam no
âmbito familiar, quando a família precisa aprender continuamente a lidar com
determinado tipo de deficiência; é um desafio para escola quando se observa pelo prisma
de que a instituição recebe diferentes especificidades de deficiências, além de alunos
denominados “normais”, mas que também requerem um olhar diferenciado. No entanto,
o maior desafio é das próprias pessoas com deficiência, que precisa ser constantemente
submetido a novos desafios.
O conceito de inclusão apresenta uma diversidade de significados e pode ser um
termo carregado de dúvidas estimulando assim, o mau uso da expressão. Para Ferreira
(2010, p. 93, apud SILVA, 2015, p. 134), “[...] incluir é o mesmo que compreender, que
por sua vez, quer dizer entender, alcançar com a inteligência.”.
O processo de inclusão escolar não é satisfatório apenas para às pessoas com
deficiência, mas também para os ditos “normais”, visto que, diante da convivência com
desenvolverá censo de respeito, cidadania, solidariedade, atributos estes fundamentais
para a construção de um cidadão. De acordo com Mantoan (2005):
Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim,
ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de
nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. E para
o estudante com deficiência, física, para os que têm comportamento
mental, para os superdotados, e para toda criança que é discriminada
por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se
aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que
não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com outro.
(MANTOAN, 2005, p. 96).

A afirmação de Mantoan (2005) mostra claramente a diferença entre incluir e,
simplesmente receber a criança com deficiência. Apesar das muitas conquistas das
pessoas com deficiência na sociedade, ainda é perceptível o preconceito velado, algumas
pessoas ainda praticam a segregação em relação às pessoas com deficiência; dessa forma,
a escola que é o meio social de maior impacto na construção e desenvolvimento do saber,
precisa, de fato, encarar os novos desafios ligados à inclusão e buscar meios que auxiliem
na geração de seres mais inteligentes quanto ao trato com o semelhante.
Prieto (2006) diz que:
a educação inclusiva tem sido caracterizada como um "novo
paradigma", que se constitui pelo apreço à diversidade como condição
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a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas,
pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição
de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído na
sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino (PIETRO,
2006, p.40).

A concepção da educação inclusiva constitui, portanto, um novo enfoque para a
educação, trazendo, contribuições valiosas para a reflexão sobre a transformação
conceitual à prática do sistema educacional. Sanchez (2005, p. 07) defende a educação
inclusiva como direito e prevalência de um único sistema educacional para todos.
Segundo Silva (2010, p. 81), sabemos que somos todos iguais, nascemos e
possuímos os mesmos direitos e deveres sem haja distinção de raça, credo, etnia ou até
mesmo sócio cultural. Todo cidadão tem por direito conviver com outros sem que sofra
qualquer tipo de descriminação, ou atitude preconceituosa. Porém quanto mais
deficiências se têm se percebe que menos direito é concedido.
Fazendo ainda referência a citação de Silva (2010) o direito a convivência deve
estar acima de qualquer outro, pois é nele que se aprendem as maiores lições que a vida
nos impõem, através dela as pessoas desenvolvem suas criatividades e se mostram como
um indivíduo colaborador nesta sociedade. Na escola a interação com os alunos ditos
“normais” faz com que esses alunos façam parte deste contexto, em que a convivência
entre as diferenças se aprende o que é viver sob a perspectiva do olhar do outro.
Sampaio (2009, p. 63) com base na teoria de Vigotsky, escrevem:
Se construir conhecimentos implica uma ação compartilhada, já que é
através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de
conhecimento são estabelecidas, a diversidade de níveis de
conhecimento de cada criança pode propiciar uma rica oportunidade de
troca de experiências, questionamentos e cooperação. A aceitação da
criança deficiente pelos colegas vai depender muito do professor
colocar em prática uma pedagogia inclusiva que não pretenda a
correção do aluno com deficiência, mas a manifestação do seu
potencial. A escola, nesta perspectiva, deve buscar consolidar o respeito
às diferenças, vistas não como um obstáculo para o cumprimento da
ação educativa, mas como fator de enriquecimento e melhoria da
qualidade de ensino e aprendizagem para todos, tanto para alunos com
deficiência quanto para aqueles sem deficiência (SAMPAIO, 2009, p.
63).

Em consonância à citação acima descrita, o professor deve criar meios que levem
os alunos aprender por meio da convivência entre os educandos e deixar manifestar o
potencial de cada um, consolidando os saberes adquiridos mesmo. A deficiência destes
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alunos não pode ser uma barreira que impeça a manifestação da capacidade que cada um
deles tem neste processo de ensino-aprendizagem.
Sendo assim uma escola inclusiva, a escola deve representar com lealdade a ideia
de que o indivíduo tem o seu papel de cidadão atuante em uma sociedade.
Então este conceito de que a escola não exclui ninguém, independente da
deficiência que ela tenha, assume assim a responsabilidade de atender essas crianças
dentro da sua necessidade, fazendo assim valer o direito delas frequentarem a escola e
nela avançar em conhecimento dentro de sua realidade.
[...] a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos
os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a
sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas
comuns do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 7).

Analisando a resolução acima podemos afirmar que o ensino educacional
especializado ultrapassa as relações dentro da escola, transformando o ambiente escolar
em um lugar de proporcionar a esses educandos a oportunidade de um ensino qualificado
e direcionado a suas deficiências e especificidades. Segundo Bueno:
A escola inclusiva é um desafio, pois os sistemas pouco ou nada fazem,
a inclusão exige modificações profundas, que demandam ousadia,
prudência, política efetiva, oferecendo as crianças com deficiência
educação de qualidade para que seja uma escola única e democrática
(BUENO, 2001, p. 27).

Usando a citação de Bueno (2001) percebemos que a escola inclusiva deve
reconhecer as deficiências dos educandos buscando a participação e o progresso de todos,
utilizando práticas pedagógicas que atendam às necessidades dos alunos. É bem verdade
que a adoção imediata de tais práticas vai depender das inúmeras mudanças que terão que
acontecer na sala de aula, escola e além dela. Para que essa escola possa se concretizar, é
patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim como
a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e educacionais
compatíveis com a inclusão.
Um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas é a formação de professores
do atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Prieto (2006), a
expansão do acesso de alunos com necessidades educacionais especiais às classes
comuns, constatável principalmente desde a última década do século XX, demanda

70

investimentos de diversas naturezas para também assegurar a permanência desses
educandos. O professor Xavier (2002) considera o seguinte:
a construção da competência do professor para responder com
qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em
uma escola inclusiva, pela mediação da ética, responde a necessidade
social e histórica de superação das práticas pedagógicas que
discriminam, segregam excluem, e ao mesmo tempo, configura, na ação
educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a
solidariedade, a cidadania (XAVIER, 2002, p. 19).

Como já foi mencionado anteriormente, inclusão não é somente direcionar os
discentes dentro da sala de aula, porém é compreender suas limitações fazendo o uso de
estratégias para que possam ser superadas. Valorizar a especificidade desses alunos, por
meio de mecanismos que contribuam para o desenvolvimento educacional é uma forma
de contribuir para o potencial de cada um deles.

CONCLUSÃO
O projeto e construção de uma escola com boa qualidade para todos, tendo por
preceito à inclusão é desejada por todos os atores que fazem parte das instituições de
ensino – gestores, professores, alunos, pais e sociedade como um todo, entretanto, apesar
de existir a consciência sobre a importância de ações que promovam a inclusão de
crianças com necessidades educacionais especiais, existe também os entraves, muitos
deles financeiros e dificuldades pessoais (dos profissionais) para se especializarem sobre
as novas adequações.
O professor precisa redobrar sua atenção e ter domínio de tudo ou pelo menos
quase tudo que acontece. Em consequência das dificuldades de adequação das escolas e
profissionais, muitas vezes as crianças com alguma deficiência são inseridas, mas não
incluídas, ou seja, elas estão presentes na sala de aula, mas não participam efetivamente
das atividades propostas, não tem suas potencialidades inerentes trabalhadas, o que faz
com que ela permaneça excluída do processo de ensino-aprendizagem.
A partir das leituras executadas, pode-se concluir que para que haja, de fato, a
inclusão, o professor, bem como a escola precisa ser preparado para isso. Em sala faz-se
necessário que sejam desenvolvidas atividades que possam atender as limitações do aluno
especial, mas não o individualizando, é preciso ousar, estimular, provocar o crescimento
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cognitivo de todos. Ainda é possível salientar a importância da família para que a criança
tenha um bom desempenho. Escola e família devem caminhar juntas no processo de
aprendizagem.
Muitos professores entendem que para existência de uma educação que, na
prática, inclua todas as crianças com alguma deficiência e não apenas as insira na sala de
aula, as mudanças não podem ocorrer apenas no profissional que está diretamente ligado
ao aluno – o professor; é necessário que todos participem da mudança – escola e família,
entendendo que todo o ambiente escolar deve estar voltado para a inclusão.
A inclusão ainda pode parecer uma quimera, mas ela precisa se tornar real a cada
dia, pois não é aceitável que ainda tenham escolas e profissionais que se recusem a admitir
a necessidade das mudanças. A inclusão de crianças com necessidades educacionais
especiais na escola exige profundas modificações no sistema de ensino, mas não acontece
de uma hora para outra, é uma ação gradativa, contínua, sistemática e planejada, e
certamente terá sucesso se o objetivo for favorecer o aprimoramento do alunado e houver
o empenho dos profissionais ligados à educação.
No entanto, sabe-se que não depende exclusivamente da boa vontade dos
profissionais, os poderes políticos precisam disponibilizar condições para que as
modificações físicas (no prédio) e as formações (para os profissionais) ocorram. Para
fortalecer a obrigatoriedade da inclusão na escola, tem-se os termos legais,
institucionalizados pela LDB (BRASIL, 1996), pela Declaração de Salamanca (1994),
entre outros documentos que defendem os direitos da criança com deficiência e os deveres
da escola para com estes.
Enfim, é preciso desnudar-se de preconceitos, pois a inclusão requer um novo
olhar de todos, não é fácil para ninguém, mais do que um olhar profissional, é preciso um
olhar humano; ter práticas reflexivas, posicionar-se frente às dificuldades de forma
consciente, buscando promover uma educação inclusiva, desenvolvendo mais do que
saberes pontuais e conteúdos programáticos, mas oferecer a oportunidade da criança com
necessidades educacionais especial de vislumbrar novos horizontes e possibilidades de
crescimento.
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CAPÍTULO VI
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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RESUMO:
O lúdico possui grandes possibilidades de desenvolvimento, na educação infantil é visto
como instrumento de ensino e aprendizagem, capaz de auxiliar no desenvolvimento
pessoal, cultural, de comunicação e construção do conhecimento. Quando o brincar é
associado ao educar proporciona grande significado em relação a assimilação de
conteúdo, sem dúvida é um instrumento de grande importância e pesquisa. Espera que a
pesquisa contribua de forma esclarecedora e clara metodológica e teórica a
empregabilidade do lúdico na educação infantil. Este artigo tem como objetivo esclarecer
a importância do brincar na educação infantil para o desenvolvimento da criança nas suas
capacidades físicas, sociais, afetivas e cognitivas. A base teórica da presente pesquisa está
fundamentada a partir de grandes autores como Kishimoto (2010), Almeida (1994) e
documentos como RCNEI (BRASIL, 1998), ECA (1990), DCNEI (BRASIL, 2010), entre
outros. A pesquisa realizada para sua produção foi documental e bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Escola Educação Infantil. Brincar. Ensino e
Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa partiu da inquietude que surgiu no decorrer do curso de pedagogia,
podem deparar com diversas disciplinas falando sobre o brincar na educação infantil,
muitas vezes a sociedade não reconhece a importância da educação infantil, sendo ela a
base de todo um caminho a ser percorrido durante a vida acadêmica. Muitas vezes
conseguimos ouvir de alguns pais que educação infantil é um ambiente, onde as crianças
estão apenas para brincar.
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Então podemos deduzir que a grande maioria dos pais não compreende que é
durante o brincar que as capacidades e habilidades das crianças vão sendo descobertas,
ou seja, o brincar na educação infantil promove os primeiros achados de viver em
sociedade, onde se constroem as primeiras relações com ele e com os outros (crianças e
adultos) em outro ambiente diferente do familiar. Como afirma alguns estudiosos da área
à criança aprende com o meio, assim podemos projetar que a criança será o reflexo do
seu meio social, na educação infantil podemos apontar a família e escola.
Na realidade o brincar na educação infantil é uma ação planejada e praticada em
prol do desenvolvimento e/ou avaliação do cognitivo, motor e social da criança. Portanto
é compreendido que o pensamento (senso comum) da grande maioria dos pais está
totalmente equivocado em relação ao brincar nesta modalidade de ensino.
Neste momento, despertou-nos o interesse por uma pesquisa mais profunda sobre
o assunto dando como tema a esta pesquisa a importância do brincar na educação infantil,
que busca compreender como surgiu o ensino infantil, quais eram os objetivos, quais
foram os avanços que tivemos com o decorrer do tempo, o que é brincar, e de que forma
o brincar pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.
O objetivo geral desta pesquisa é identificar a relevância do brincar na prática do
ensino aprendizagem na educação infantil tendo em vista que o brincar auxilia no
desenvolvimento de habilidades e aquisição de novos conhecimentos de forma natural e
espontânea.
Os objetivos específicos dessa pesquisa são: registrar a trajetória do ensino
Infantil, descrever o que é o brincar e associar o brincar com ensino-aprendizagem.
Este trabalho será dividido da seguinte forma Introdução, Desenvolvimento que
será dividido em três tópicos Aspectos históricos da educação infantil, O brincar segundo
alguns estudiosos, que está dividido em Jogos, Brinquedos e brincadeiras, dando
continuidade com o capítulo: Brincar e o processo de ensino e aprendizagem. O último
capítulo será as considerações finais e o capítulo 4.0 com as referências.
Será uma pesquisa bibliográfica, pois através dessa pesquisa pode se adquirir
dados e informações que serão constituídos principalmente de livros e darão base para a
construção do referencial teórico desta pesquisa.
Segundo Severino (2007), a partir do:
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[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se
dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos
autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007,
p. 122).

Assim buscamos refletir como a prática do brincar ajuda no desenvolvimento
físico e intelectual da criança, contribuindo de forma significativa na base que a educação
infantil, e que ele possa contribuir em relação às ações práticas educativas.

ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Historicamente compreendemos que sempre existiu criança, mas nem sempre
existiu infância durante muito tempo esse direito foi negado.
A criança vem sendo vista pela sociedade de várias formas diferentes com o passar
dos anos vem sendo reconstruída diversas versões em relação à criança e a sua infância.
Nesse sentido, Kramer (2006) argumenta que:
A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas
de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu
sempre da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância surgiu
com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que
mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade
(KRAMER, 2006, p. 14).

Durante um longo período a criança não era vista como um sujeito histórico, onde
não participava nem contribuirá para a sociedade, eram diferenciados dos adultos apenas
por seus tamanhos e aptidões físicas, não eram respeitadas suas individualidades e nem
formas de se expressar.
Além da infância negada no período medieval, as crianças eram vistas com um
ser “insignificantes como homens em tamanhos de reduzido a criança deixava os cueiros,
Ou seja, a faixa de tecido que é enrolada em torno do seu corpo, ela era vestida com os
outros homens e mulheres de sua condição” (ARIÉS, 1981, p. 39).
Portanto, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas, é do conhecimento
de pesquisadores, estudiosos e profissionais da área que, neste período em que o autor
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acima faz referência, as crianças eram tratadas como adultos, utilizando os mesmos tipos
de vestimentas, como também compartilhavam os mesmos espaços de trabalhos com
adultos “grandes”, as crianças eram tidas como inexperientes que retratava algumas
incapacidades em suprir algumas demandas sociais do período.
A partir do século XVI, surgiu o pensamento pedagógico dando uma nova visão
a concepção de Infância. A criação de escolas para criança tinha como objetivo principal
ensino da escrita, leitura e formação religiosa. Porém, mesmo diante desse avanço já havia
um atendimento diferenciado às crianças ricas e pobres.
No século XVII João Amós foi considerado o maior educador pedagógico da
história em 1657 foi apresentado à sociedade a “Didática Magna” considerada um dos
mais importantes trabalhos educacionais já visto, era enfatizado a importância da
economia do tempo segundo Bujes:
O que se pode notar, o que foi dito até aqui é que as creches e préescolas surgiram a partir de mudança Econômica, políticas e sociais que
ocorreram na sociedade: pela incorporação das mulheres à força de
trabalho assalariado na organização das famílias num novo papel da
mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar apenas as mais
evidentes. Mas, também, por razões que se identifica com um conjunto
de ideias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade
e de como torná-la, através da educação, em um indivíduo produtivo e
ajustado às exigências desse conjunto social (BUJES, 2001, p. 15).

Foi atribuindo aos pais uma tarefa de grande responsabilidade, onde lhes cabia a
responsabilidade pela educação da criança antes que as completasse sete anos de idade,
chamando assim atenção para a importância desse período na vida do ser humano na
sociedade.
Os primeiros jardins de infância do setor privado para atender as crianças da elite
no Rio de Janeiro, foram fundados no ano de 1875, e em São Paulo em 1877. No setor
público teve início em 1891 chamado Jardim de Infância Caetano de Campos também
voltaram a atender crianças da burguesia.
Voltadas, quando muito, para a liberação das mulheres para o mercado
de trabalho ou direcionar a uma suposta melhoria do rendimento escolar
posterior, essas ações partem também de uma concepção de infância
que desconsiderava a sua cidadania desprezavam os direitos sociais
fundamentais capazes de proporcionar às crianças brasileiras condições
mais dignas de vida (KRAMER, 1988, p. 199).
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Em meados do século XIX e início do século XX, predominava a concepção de
educação infantil apenas como assistencialismo, baseado no cuidar, alimentar, e
higienizar, inexistindo um compromisso pautado na educação sem nenhum compromisso
no desenvolvimento infantil.
Partindo da necessidade da mão de obra feminina no mercado de trabalho,
aumenta assim a demanda por creches e pré-escolas, sendo esse um pontapé para a criação
de leis que dão direitos das crianças e mudando todo o cenário da educação infantil.
Em 1988 houve um grande avanço para educação infantil quando foi promulgada
a Constituição Federal, garantindo assim o direito das Crianças a frequentar creches e
pré-escolas. Nesta vertente, a criança é vista como um sujeito social e histórico, que faz
parte de uma família inserida na sociedade, com diversas culturas em um determinado
momento histórico.
[...] As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio.
Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são
próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço
para compreender o mundo em que vivem as relações contraditórias que
presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de
vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos (BRASIL, 1998,
p, 21).

Em 1990 foi criado o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que garante,
segundo Gomes (2009, p. 46):
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/90), que
baseado na “Doutrina da proteção integral”, buscou garantir e proteger
direito para criança e adolescente previsto na CF/88, e a lei de Diretrizes
e Base da Educação Nacional 9.394/96, que também reforçou e ampliou
essa perspectiva, ao tratar a educação infantil como primeira etapa da
Educação Básica e o FUNDEB- fundo de manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais
da Educação.

No ano de 1998 a criança é considerada como um ser em processo de construção
de identidade, autonomia de importância para a sociedade, pois foi criado RCNEI
(referencial curricular nacional para a educação infantil).
A Constituição em seu artigo 208, Inciso IV, determinou que é dever do Estado a
educação as crianças de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Desta forma a
Constituição Brasileira Firmou direito a criança.
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Em 20 de dezembro de 1996, Lei Nº 9.394 em seu artigo 4º inciso IV da lei de
diretrizes e bases da educação (LDB) confirmou, mais uma vez o que é dever do Estado
o atendimento gratuito em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade,
estabeleceu também que o atendimento a essa faixa etária está sobre a incumbência dos
municípios.
A partir da nova LDB a educação infantil passou a ser oferecida com proposta de
caráter pedagógico em espaços educacionais, tornando-se assim uma conquista não só
para mãe trabalhadora, mas uma instituição voltada para toda criança.
Nas mais recentes mudanças das leis que comandam e orientam a educação
descrevem que a educação é obrigatória a partir dos 04 anos de idade que é referente à
pré-escola, sendo uma reponsabilidade do município oferta tal modalidade de ensino.

O BRINCAR SEGUNDO ALGUNS ESTUDIOSOS
O brincar é algo muito presente em nossas vidas, vai além do recrear, pois está
inserido em nossa sociedade no processo histórico cultural, se caracteriza de forma mais
completa nas crianças permitindo as comunicar-se consigo e com o ambiente em que
estão inseridas, podendo desenvolver diversas capacidades importantes como atenção,
memória e imaginação. Proporcionando o desenvolvimento físico e intelectual. Para
Zanluchi (2005, p. 89) “Quando brincar, a criança prepara-se a vida, pois é através de
suas atividades lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como
vai compreendendo como são e como funciona as coisas”.
Assim destacamos que a criança vivencia diversos sentimentos ao brincar, uma
vez que de forma simbólica ela passa a produzir e transformar novos significados no curso
de seu próprio desenvolvimento. Vimos com o referencial curricular Nacional da
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27).
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as
crianças agem frente à realidade de maneira não-liberal, transferindo e
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel
assumido utilizando-se de objetos substitutos.

O brincar está inserido em vários momentos do cotidiano da criança, de maneira
que as brincadeiras e jogos vão surgindo gradativamente em sua vida, sendo assim

80

elementos que proporcionam experiências em sua formação de identidades, variam de
região para região e adquire peculiaridades regionais e locais.
Podemos ver que jogos, brinquedos e brincadeiras são recursos inesgotáveis capaz
de proporcionar uma aprendizagem eficaz, nesse sentido Carvalho (1992, p. 28) diz:
(...) o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto
significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato
transformador em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo.

É inegável que o desenvolvimento infantil se dá no seu cotidiano, onde o lúdico
está inserido, as brincadeiras surgem, mesmo precisando inovar em sua metodologia. Para
Kishimoto (1996), atividade lúdica está relacionada com o jogo, brinquedos e
brincadeiras. Pois são elementos que auxiliam no desenvolvimento da coordenação
motora, raciocínio lógico e Psicossocial.
Assim, o brincar na educação infantil, permitir ao processo pedagógico um mundo
“de faz de conta” que é necessário no processo de ensino aprendizagem dos
pequenos/crianças em sala de aula, certamente as relações intrapessoais e interpessoais
serão favorecidas e ganharão significado na aprendizagem das crianças com a prática do
brincar.
Porém, cabe ao professor/professora dar o real valor pedagógico a este brincar no
seu processo de ensino para que ele ganhe significado no processo de aprendizagem da
criança. É interessante que o professor (a) também faça parte desse momento é importante
que a criança sinta-se “livre” neste fazer pedagógico.

JOGO
O jogo carrega em si a capacidade de despertar diversos sentimentos,
proporcionando uma ação sobre a realidade e desenvolvendo motivação, possibilitando
novas criações e desenvolvendo um sistema de regras que será definido quem perde e
quem ganha.
Por outro lado, desenvolve sentimento de frustração, insegurança e rebeldia que é
ocasionado pela perca, devendo ser trabalhado esses sentimentos também na escola, para
que não impeça que a criança tenha novas iniciativas. Piaget (1978, p. 160) “Os jogos não
são apenas uma forma de desabafo ou entretenimento, para gastar energia das Crianças,
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mas mesmo que contribuem enriqueçam desenvolvimento intelectual”, ou seja, o jogo é
um importante aliado capaz de desenvolver aprendizagem, e não é só uma forma de
diversão.
Ao ensinar o jogo faz-se necessário a participação ativa das crianças, ou seja,
desenvolvendo o conhecimento de mundo através de suas próprias emoções. Mas para
que isso ocorra, é necessário que os adultos estimulem ao máximo a participação de todas
as crianças, nunca obrigando as mesmas a brincar.

BRINQUEDOS
Quando pensamos em brinquedos, pensamos logo em objetos que dão suporte para
brincadeiras, pode-se dizer também que o brinquedo pode ser qualquer objeto que as
crianças fazem uso de diversas formas, pois são capazes de criar e recriar o mesmo objeto
dentro do faz-de-conta é nítido quando uma criança faz o uso do papel para fazer uma
bola ou quando usa uma vassoura para brincar de cavalinho.
O brinquedo supõe uma relação íntima com a criança em uma
indeterminação quando ao seu uso, ou seja, ausência de um sistema de
regras que organizam sua utilização [...] O brinquedo estimula a
representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da
realidade (KISHIMOTO, 1999, p. 17-18).

O brinquedo tem um papel fundamental para o desenvolvimento infantil, pois é
um convite para a própria brincadeira, incentivando habilidades e tornando a atividade
mais completa. Além de explorar sentimentos, reações e experiências.
Os brinquedos educativos e pedagógicos auxiliam nas atividades, tornando-as
mais objetivas e proveitosas, apesar de possuírem diversas funções é comum que
brinquedos educativos proporcionam diferentes vivências às crianças, tornando as
experiências mais ricas.
Os brinquedos pedagógicos, como dominó, jogo de memória, jogos com letras e
números, por exemplo, necessitam da presença e direcionamento de um adulto, pois
demanda explicações mesmo exigindo regras mais claras.
Já os brinquedos educativos são capazes de estimular habilidades, permitindo que
as crianças explorem as possibilidades de forma leve não sendo necessariamente
direcionado por um adulto. Permite desenvolver a percepção de cores, formatos e funções.
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Podemos usar como exemplo brinquedo de encaixe, chocalho ou outros instrumentos
musicais.
Segundo Kishimoto (2005, p. 20):
O valor experimental: deixa que as crianças explorem e manipulam os
brinquedos; valor da estruturação: dá suporte a construção da
personalidade infantil; valor da relação: oportuniza a criança interagir
com seus pares e com adultos, com os objetivos e o ambiente em geral;
valor lúdico: Verificar se os objetos estimulam a ação lúdica.

É importante saber que o aprendizado não se limita apenas a escola, ambos podem
ser usados em casa ou no ambiente escolar, basta apenas define os objetivos que deseja
atingir. É essencial promover diferentes contatos e situações como conviver em grupo,
explorar possibilidades, ter contato com a natureza e o mais importante é se divertir.

BRINCADEIRAS
A brincadeira é o universo simbólico onde a criança constrói seus conhecimentos,
é o lúdico em ação por meio de jogos e brinquedos. Está inserido no dia a dia da criança
proporcionando momentos de prazer.
O brincar apresenta funções sociais e também outras importantes funções no seu
desenvolvimento físico e cognitivo. Podemos ver com Machado (2001, p. 37) que o
brincar é (...) “um grande canal para o aprendizado se não o único canal para verdadeiros
processos cognitivos”.
A educação infantil atende criança de 0 a 5 anos de idade, tem sido cada vez mais
debatido por diversas áreas tais como professores, psicólogos, sociólogos que defendem
esta fase como essencial na construção de uma base, que irá favorecer por toda a vida.
Não é de hoje que se associa educação à brincadeira. Para Kishimoto (2005, p. 29)
“(...) escolher a oportunidade lúdica em refletir, ser psicologicamente informativa sobre
nós mesmo e podem sugerir uma série de questões muito interessantes sobre o significado
psicológico dessa escolha”.
Kishimoto (2005, p. 33) afirma que o lúdico contribui no “desenvolvimento
intelectual da criança, sugere a utilização de atividades motoras sobre a forma de jogos
para o domínio de conceito e para o desenvolvimento de algumas capacidades
psicológicas”.
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Entende-se que a criança é feita para brincar, sendo portanto, um dos maiores
aliados no processo de ensino e aprendizagem, capaz de auxiliar o desenvolvimento
intelectual e da sua personalidade no desenvolvimento do ser humano.
Segundo RCNEI (1998):
O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências
que são diferenciadas pelo o uso do material ou dos recursos
predominantemente implicados. Essas categorias incluem: movimento
e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade
física das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas
assim como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e
gestual que oferecem vários níveis de organização a serem utilizados
para brincar; os conteúdos sociais, como papéis, situações valores e
atitudes que se referem à forma como universo social se constrói; e,
finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se em um
recurso fundamental para brincar. Estas categorias de experiências
podem ser agrupadas em três modalidades básicas, quais sejam, brincar
de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividade
fundamental da qual se originam todas as outras, brincar com materiais
de construções e brincar com regras (BRASIL, 1998, p. 28).

A brincadeira, de fato, é capaz de desenvolver conhecimentos socioculturais. No
espaço escolar não é a mesma coisa que brincar em outros espaços, pois na escola existem
as regras e normas para direcionar às ações, que está presente em cada atividade sendo
capaz de ensinar a criança a se relacionar com o próprio conhecimento.

BRINCAR E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O processo de construção do conhecimento e a ludicidade é uma necessidade do
ser humano independente de idade, na educação infantil não poderia ser diferente.
Atividade desenvolvida no aspecto lúdico não pode ser vista apenas como
diversão, uma vez que é capaz de auxiliar no desenvolvimento pessoal, social e cultural.
O professor da Educação Infantil deve ser preparado não só para ensinar, mas
também proporcionar às crianças experiências que auxiliam no desenvolvimento de suas
capacidades cognitivas, sempre buscando uma base teórica para sustentar sua prática
lúdica, Nóvoa (1991, p. 34) diz que a formação profissional se sustenta em “entender a
aprendizagem numa perspectiva indisciplinar e como um processo contínuo que requer
uma análise cuidadosa desse aprendendo em suas etapas, evoluções, avanços e
concretizações”.
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Hoje a formação lúdica que possibilitam desempenhar uma prática educacional
significativa que o professor deve ter uma preocupação, uma vez que ele é uma peça
essencial e fundamental desse processo.
Compete ao professor organizar situações de aprendizagem nas quais
sejam oferecidas às crianças momentos de conversas, brincadeiras,
experiências, explorações de objetos, interações com crianças de
diferentes idades e da mesma idade, vivencias em espaços e ambientes
diferenciados, respeitando a individualidade das crianças. O professor
deve considerar em suas práticas os conhecimentos prévios das
crianças, o que implica em utilizar alguns instrumentos metodológicos
que favorecem essa investigação, iniciando pela observação cuidadosa
delas, sendo que, quanto menores forem, mais atento deve estar o
professor, visto que são que não se comunicam verbalmente
(SALGADO; SOUZA, 2012, p. 23).

A rotina é fundamental para o desenvolvimento da criança, conforme ela vai se
familiarizando com o desenvolvimento dentro de sala, a criança ganha autonomia
passando a desenvolver atividades e se tornando cada vez mais independente.
O desenvolvimento dos alunos varia de acordo com o planejamento do professor
de sala de aula, o seu cotidiano é tudo planejado para que no desenvolvimento a criança
desenvolva suas habilidades.
Se na educação é interessante o uso do lúdico na educação infantil é fundamental,
pois possibilita as crianças não só interpretação e assimilação, mas também desenvolver
o cognitivo a motricidade a criatividade afetividade companheirismo disciplina entre
outras.
Acredita-se que todos os professores devem adquirir conhecimento com a
ludicidade para um melhor desempenho no desenvolvimento das habilidades Kishimoto
(1999, p. 36):
Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo,
adquirem noções espontâneas, em processos interativos, desenvolvendo
o ser humano inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e
interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de relevância
para desenvolvê-la.

O lúdico proporcionar diversas possibilidades, limitações, conflitos possibilitando
as crianças expressar seus sentimentos e a interação com o outro, dando assim
oportunidade de elas adquirirem experiências no seu processo de desenvolvimento.
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Acontece que é nítido que para muitos adultos há certa desvalorização do brincar
na educação, muitas vezes pelo desconhecimento da real função e capacidade de
desenvolvimento através do lúdico em ação.
Visto por diversos pesquisadores que o brincar no contexto Educacional
proporciona grandes caminhos para a aprendizagem tanto no caminho cognitivo quanto
afetivo.
Escola deve ser um ambiente onde está presente em diferentes situações da vida,
a criatividade e a ludicidade deve estar presente, quando utilizado por meio lúdico a
atividade prazerosa e possibilita a aquisição de valores e assimilação de novos
conhecimentos para Almeida (1994, p. 18) “o grande educador faz do jogo uma arte um
admirável instrumento para promover a educação para as crianças”.
O aprender é mais bem desenvolvido quando há prazer em ver se faz, somente
após o despertar o prazer por aprender a criança para sentir o mundo ao seu redor. Através
do encantamento se dá o aprender com prazer, pois existe transparência no processo no
quais todos ensinam e aprendem de forma mais significativa.
Diante da importância do envolvimento do professor e aluno com o
desenvolvimento de atividades lúdicas, atualmente, uma das maiores preocupações da
escola deve ser a capacitação dos profissionais em educação voltada para aprendizagem
associado ao prazer.
Para que essa aliança seja possível, as escolas devem ser preparadas, o profissional
bem qualificado, a partir disso, promover a conscientização da comunidade escolar sobre
a importância do lúdico na formação da base da educação infantil.
A escola deve ser vista como um ambiente alegre de satisfação, faz-se necessário
quanto à formação e capacitação dos professores para que haja uma reflexão sobre suas
funções e competências. Brincar é o lúdico em ação, como é que faz areia para
proporcionar o prazer no desenvolvimento de atividades que desempenha o
desenvolvimento físico e intelectual. Sendo o maior aliado do professor, o lúdico é uma
prática efetiva que resulta em grande significado no processo de ensino e aprendizagem
e no desenvolvimento de habilidades.
O lúdico quando exerce a função é fundamental no desenvolvimento do indivíduo,
na formação de sua personalidade, na ampliação dos seus conhecimentos, exercendo
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assim um papel fundamental na vida do ser humano, não só no processo da infância, mas
em todas as fases de sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante toda exposição (bibliográfica) tracejada no presente trabalho a respeito da
importância do brincar no processo de ensino aprendizagem, por meio do qual retratamos
com o auxílio de vários pesquisadores da área tal importância, entendemos que o brincar
é uma preciosa e indispensável alternativa no processo de ensino aprendizagem para a
aquisição, desenvolvimento, psicomotor e social da criança.
Diante deste estudo comprovamos a necessidade e importância em analisar e
refletir sobre a ação do brincar na educação infantil. Podemos assegurar que os objetivos
propostos deste trabalho foram alcançados, pois dialogamos com vários pesquisadores da
área. E assim, conseguimos identificar e demostrar a relevância do brincar na prática do
ensino aprendizagem na educação infantil e que o mesmo auxilia no desenvolvimento de
habilidades e aquisição de novos conhecimentos de forma natural e espontânea, como
também traçamos a trajetória do ensino Infantil, descrevendo o que é o brincar e associálo com processo de ensino-aprendizagem.
Assim, compreendemos que é de grande importância que o professor determine o
real significado do brincar frente a sua prática pedagógica. Porém, como em toda
pesquisa, requer mais investigações, para que as possíveis lacunas deixadas pelo presente
trabalho possam ser complementadas por pesquisadores da área e as falhas encontradas
sejam trabalhadas e supridas em edições posteriores.
É preciso compreendemos que o brincar não deve se sobrepor ao ensino do
professor nem tão pouco a aprendizagem das crianças/alunos.
A presente investigação contribuiu, significativamente, em nossa formação
enquanto pedagogas. O presente trabalho de pesquisa sobre o brincar na educação infantil
contribuirá na nossa prática profissional, tendo papel indispensável na nossa atuação
enquanto professoras profissão, esta que, buscamos exercer com maestria e gratidão aos
que democratizam e constroem diariamente o conhecimento e a educação de qualidade.
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CAPÍTULO VII
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Aldeiza Maria de Morais Fonseca15; Jane Cleide Silva16.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-07

RESUMO:
Este artigo aborda a importância do lúdico para o desenvolvimento intelectual da criança
na Educação Infantil, o mesmo foi realizado através de um estudo teórico e observações
dentro de uma pesquisa de campo, em uma escola do município de Guamaré/RN de
educação infantil com crianças da pré-escola, envolvendo a busca da compreensão que
usa educadores têm para o intelecto a postura diante do fazer pedagógico sendo conduzido
através do lúdico e Quais medidas necessitavam ser adquiridas na construção de
conhecimento baseados no prazer e na diversão. Constamos o desembaraço das
professoras diante das experiências vivenciadas e inovadoras, com o intuito de
desenvolver nas crianças capacidades, habilidades na construção da aprendizagem
significativa e essencial por meio do brincar que é algo indispensável na fase da infância.
Transformar a ludicidade em um aprendizado prazeroso e que eles desenvolvam o seu
lado cognitivo, psicomotor e social, transformando-os em futuros profissionais
equilibrados e saberes da importância da importante construção do saber.
PALAVRAS-CHAVE: Criança. Construção. Lúdico.

INTRODUÇÃO
O artigo propõe investigar a importância do lúdico para o desenvolvimento
intelectual da criança na Educação Infantil, ter em vista auxiliar as práticas pedagógicas
pelos educadores, sendo um elemento facilitador no processo de ensino-aprendizagem na
educação infantil.
O lúdico conduzirá as atividades de forma dinâmica e ao mesmo tempo prazerosa,
sendo oferecido: jogos, brincadeiras, danças e músicas introduzidas como instrumento
enriquecedor para construção do conhecimento integral da criança.

15 Especialista em Alfabetização e Letramento pela INTELBRAS. Professora do município de Guamaré/RN. E-mail:
aldeizamf@outlook.com
16 Especialista em Letramento na Alfabetização pela FACEN. Professora do município de Guamaré/RN. E-mail:
Janebarreiras52@gmail.com
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Negrine (1994, p. 19) nos define que as contribuições das atividades lúdicas no
desenvolvimento

integral

indicam

que

elas

contribuem

poderosamente

no

desenvolvimento Global da Criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente
vinculadas a inteligência, a afetividade, amor felicidade EA sociabilidade, são
inseparáveis, sendo a afetividade a que constrói a energia necessária para a progressão
psíquica, moral, intelectual e motriz da criança.
Segundo Negrine (1994), ele nos Monstra que, por intermédio das atividades
lúdicas, a criança desenvolve em diversas dimensões, como: psíquica moral intelectual e
motriz e que afetividade é uma base para acontecer a inteligência, pois afetividade durante
as brincadeiras é essencial e que através do brincar Acontece uma troca mútua entre os
participantes, sendo que ela se sacia de emoções adiados e realizações habilidades
fundamentais necessárias, mobilizando conhecimento de forma lúdica é significativa.
A motricidade da criança permite estabelecer contato com desenvolvimento
corporal, global e criatividade para avançar o raciocínio intelectual oportunizando e
oferecendo a separação da Imaginação e da criatividade infantil.
O trabalho pedagógico baseado no lúdico como fonte transformadora de
construção do intelecto infantil deve ter como primordial um orientador que priorize as
necessidades de cada criança, que seja reflexivo, democrático, dinâmico e organizador de
ideias, que planeja suas ações em visão de estabelecer e desenvolver o conhecimento
infantil. É preciso que o professor assuma o papel de privilegiado de conduzir condições
facilitadoras de aprendizagens que levam a ludicidade nos seus diversos domínios
efetivos, social, perspectivos motor e cognitivo.
De acordo com o referencial curricular da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.
23) educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, disse de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.
O referencial curricular nos diz que precisamos proporcionar situações para
crianças de cuidados e aprendizagem Nos quais elas devem ser orientadas se utilizando
de brincadeiras, permitindo assim contribuir para o desenvolvimento através da relação
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interpessoal de um com o outro, fortalecendo a criança acesso as capacidades de
aceitação, respeito ao outro e a confiança ampliando os conhecimentos sociais e culturais.
Educar por meio das brincadeiras exerce na criança um papel e com uma função
específica contextualizada nos conteúdos escolares e ao mesmo instante fornecendo aos
que se utilizam delas na uma direção de educação sem perceberem que ao brincarem estão
se apropriando de uma aprendizagem significativa.

DESENVOLVIMENTO E INTELECTO
Torna-se fundamental a existência da educação infantil para oferecer a criança o
seu desenvolvimento intelectual, social e cultural, na medida em que vai contribuir a
educação recebida da família, sendo, portanto que em casa muitas vezes não tem acesso
a uma aprendizagem “apropriada”, consequentemente pertencer a ela contribuir a partir
das possibilidades oferecidas, incumbindo à escola assumir este papel e sendo este um
lugar onde a criança desenvolva o seu intelecto, proporcionando apoio junto com o lúdico
estimulando desta forma a aprendizagem a cada fase da vida infantil e seu
desenvolvimento necessário.
Para Bujes (2001, p. 21 apud Hemida, 2007, p. 227), [...] a educação infantil
precisa ser muito mais qualificada. Ela deve incluir ao acolhimento, a segurança, o lugar
para a emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não podendo
deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais e, nem o domínio do espaço e
do corpo e das modalidades expressivas; deve privilegiar o lugar para a curiosidade o
desafio.
Portanto, é preciso que a escola possa contribuir para o desenvolvimento
intelectual da criança, para a realização dela como um ser humano, o seu desenvolvimento
Global indica ser uma preocupação em considerá-la em todas as suas dimensões, e tanto
nas necessidades físicas como sociais, ou seja, educá-la e cuidá-la, pois na prática
pedagógica, o cuidar e o educar são indissociáveis para criança.
A educação infantil precisa ser de boa qualidade para fornecer o desenvolvimento
intelectual infantil, ministrando como acolhimento, segurança, desenvolvimento das
habilidades, domínio do espaço, corpo e de lançamento de desafios para serem
vivenciadas em domínio de administrar o crescimento intelectual e fundamental.
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Através do desenvolvimento intelectual a criança desenvolve e ela Bora diversas
capacidades e habilidades, como; o pensamento crítico que é a capacidade de analisar
criticamente, desprezível para que consiga avaliar as coisas que se passa ao seu redor,
sendo, portanto uma das habilidades que se pode adquirir por meio de atividades que
possam estimular o raciocínio, motivando troca de opiniões e discussões sobre os
assuntos e conteúdos explanados.
O desenvolvimento da criatividade também acontece por meio do crescimento
intelectual da criança ocorrendo pelo lançamento das atividades lúdicas a criança produz
liberdade para permitir a imaginação. Os alunos que participam de: dramatizações,
musicalidade, brincadeiras de faz-de-conta, dentre outras estão inseridos dentro do
processo de construção intelectual, mas necessita que aconteça a mediação de alguém
marcando certo ou errado, esse precisa ser o educador, orientando de forma que as
crianças descubram o melhor caminho para transmitir em suas ideias.
Os professores precisam apenas nortear os alunos para que eles aprendam a
resolver problemas que brotem durante a realização das atividades e tomem suas próprias
decisões em relação à comunicação, a sua linguagem se dá por meio do crescimento do
intelecto da criança que está se formando através da interação com as pequenas palavras
como as frases mais completas e objetivas e o auxílio direto ou indireto no relacionamento
dela com os pais, colegas e professores. Ao amadurecer em intelectualmente as crianças
começam a falar claramente o que desejam o entendimento entre as partes será mais
rápido e fácil, diminuindo a possibilidade de desentendimentos e atritos.
Incentivar os alunos a falar em público desde pequeno para que quando adulto
isso causa benefícios futuros não só em relação a sua família, mas ao mercado
profissional, desenvolvendo melhor suas habilidades de socialização e dificuldades
relativas à timidez.
Tezani (2004) nos afirma que o jogo não é simplesmente um passatempo para
distrair os alunos, ao contrário corresponde a uma profunda exigência do organismo e
ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o crescimento e
o desenvolvimento a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa
individual, favorecendo o advento e o progresso da palavra estimula a observar e conhecer
as pessoas e as coisas do ambiente em que vive. Através do jogo, o indivíduo pode brincar
naturalmente, e testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa o jogo é
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essencial para que a criança manifesta sua criatividade, utilizando suas potencialidades
de maneira integral e somente sendo criativo é que a criança descobre seu próprio eu.
Através do jogo e da brincadeira a criança estimula o crescimento e o
desenvolvimento físico intelectual e sua linguagem oral conseguisse socializar aos outros
e ao ambiente ao seu redor. Formulam suas hipóteses se tornando o indivíduo criativo,
dinâmico e explorador de suas potencialidades.
O jogo é essencial para introduzir experiências para manifestar habilidades
fundamentais na infância no desenvolvimento psicomotor através do brincar. Confiar
também é uma característica ou capacidade do desenvolvimento intelectual da criança,
sucede pela estimulação da orientação dos professores saem que exista pressão ou
julgamentos quando a criança se expressa, se comunica e cria também um laço de
confiança, onde percebemos que sua fala e seu modo de pensar de agir sobre determinada
coisa e maneira adequada ou não aparece porque está acontecendo um crescimento no
intelecto infantil, quando criamos também atitudes estimuladoras para o desenvolvimento
da autoestima formulamos assim uma criança que se torna mais confiante para se expuser
e aprender a lidar com seus erros de forma natural e avança nas etapas do seu aprendizado
central, mas, tornando forte o suficiente para trocar ou defender suas ideias, incentivando
a cada vez mais a ser sociável integrada dentro de uma sociedade e raciocínio ampliado
sugerindo a facilidade de interação, convívio e ocorrendo um melhor desempenho nas
atividades que irá realizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos a partir desta pesquisa concretizada que é viável o cisto de educadores
moldarem o seu fazer pedagógico com atividades lúdicas, confiando no lúdico em
favorecimento da construção do Saber da criança perante a educação infantil acreditamos
diante do que foi exposta neste trabalho teórico e de pesquisa a importância do lúdico
para o desenvolvimento intelectual da criança dentro da Educação Infantil, sendo,
portanto, que ele transforma o fazer pedagógico daquele que se utiliza de maneira
prazerosa divertida, erguendo o brincar em função de ser um locutor de uma
aprendizagem significativa e fundamental ao desenvolvimento intelectual infantil da
faixa etária infantil introduzindo diversas atividades lúdicas, com jogos e brincadeiras,
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dança e música na escola entrelaçando com os conteúdos curriculares interdisciplinares,
para de forma dinamicamente e sendo, deste modo, possa ocorrer uma transformação
emocional, intelectual cognitiva nas crianças através do lúdico.
Observamos que se faz necessário um conjunto de ações dos educadores para
conseguirem promover uma construção de conhecimentos, tendo uma visão que o lúdico
contribui aos métodos pedagógicos a serem inovados e motivadores, formulando
habilidades infantis por intermédio do planejamento de ações tendo em mente que as
brincadeiras não são apenas um passatempo e sim algo que possam desfrutar em favor do
alcance dos seus objetivos conduzindo um aprendizado.
Quando alcançamos lançamos jogos, brincadeiras, danças e músicas, nossas
metodologias cotidianas precisam ter consciência de como elas serão oferecidas e que
queremos alcançar, para que assim possam dar suporte necessário para o desenvolvimento
infantil da criança os professores os conduzem o lúdico, precisa ser cauteloso nas suas
avaliações, saber intervir no momento certo, ser compreensivo e dinâmico para suprir as
necessidades que irão surgindo, como também diagnosticar suas ações sendo concretas
para acontecer os desenvolvimentos intelectual, cultural e social das crianças.
Acreditamos que brincar é um direito fundamental de todas as crianças no mundo
inteiro, cada criança deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas
voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de para obter uma aprendizagem.
Sendo em tanto necessário que a escola e o educador ofereçam as oportunidades para a
construção dos conhecimentos através das descobertas e das intervenções vinculadas à
atividade profissional na área de educação infantil.
Concluímos que a ludicidade e a aprendizagem necessitam ser analisadas como
atos com finalidades de elevar por meio de jogos, brincadeiras entre outras, os quais
chamamos de atividades lúdicas, produzindo conduções de conduzir regras e a
imaginação, ao tempo cooperando de forma prazerosa e significativa aflorando assim o
desenvolvimento infantil dentro processo educativo, envolvendo também a efetividade,
interação, o raciocínio lógico na construção de uma aprendizagem sábia e essencial para
a criança inserida na educação infantil.
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CAPÍTULO VIII
A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Maria Rita da Silva17; Rayane Cristina Carvalho Bezerra18; Rosa Marcleide Targino da Silva19;
Maria Edilza Filgueira Silva20; Silvia Silva Siqueira21.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-08

RESUMO:
Traçamos como objetivo deste trabalho investigar bibliograficamente por meio de
documentos (artigos, resenhas, revistas e livros) a importância dos recursos didáticos no
processo de alfabetização e letramento. Alguns estudiosos da área afirmam que há uma
grande variedade de recursos didáticos a serem utilizados na sala de aula, assim,
principalmente, para os professores da modalidade que tem como objetivo a alfabetização
e o letramento por ser uma modalidade multidisciplinar que possibilita abordar conteúdos
e temas transversais. Podemos acreditar que o letramento precisa da alfabetização e a
alfabetização necessita do letramento, para se complementarem, pois o sujeito, seja, ele
criança ou adulto fora de faixa precisa se sentir parte do ensino para que o mesmo se torne
de fato aprendizagem. Qualquer leitura ou escrita não terá sentido se o sujeito não souber
interpretá-la. Podemos assegurar que o objetivo proposto deste trabalho foi alcançado,
pois dialogamos com vários pesquisadores das áreas de alfabetização e letramento como
também sobre a utilização de recursos didáticos por docentes. Assim, compreendemos
que é de grande importância que o professor determine o real significado dos recursos
didáticos frente a sua prática pedagógica no processo de alfabetização e letramento. É
preciso compreendemos que os recursos didáticos não devem se sobrepor aos conteúdos,
ao ensino do professor nem tão pouco a aprendizagem das crianças/alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Recursos Didáticos. Crianças.

INTRODUÇÃO
É através da educação que se forma cidadãos aptos a desempenharem funções
específicas em praticamente todas as profissões, sendo está uma formação essencial para
a vida social dos sujeitos. O processo de ensino aprendizagem inicia-se no seio familiar,
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no meio em que a criança está inserida, sendo na maioria das vezes uma “instrução”, mais
emocional e afetiva. A criança passa a ser alfabetizado de maneira “sistematizada”
quando inicia sua vida educacional em instituições escolares.
Desde os primeiros anos da vida escolar até os bancos acadêmicos, cada indivíduo
se depara com vários tipos de estratégias, métodos, práticas e alternativas educacionais
em contínuo processo de ensino-aprendizagem até sua formação profissional e cidadã.
Um período ímpar no processo educacional de qualquer indivíduo é o de
alfabetização e letramento, pois será com está base firme que o discente despertará para
desenvolver suas habilidades especificas. A alfabetização e o letramento são conceitos
que não precisam obrigatoriamente coexistir, porém certamente o desenvolvimento
intelectual e cognitivo do educando se concretizará com mais evidência se ambos forem
trabalhados de maneira associada, para tal é preciso alternativas, métodos que
possibilitem esta associação.
Na busca de uma alfabetização e letramento eficaz faz-se necessário à utilização
de recursos didáticos (RD), fontes preciosas neste processo de ensino e aprendizagem
tanto para os discentes quanto para os docentes.
Atualmente o processo de ensino-aprendizagem vem sendo impulsionado pelas
novas tecnologias cada vez mais rápidas, que exigem dos docentes criatividade com
eficiência, práticas que estimulem e desafiem os alunos/crianças tanto dentro como fora
da sala de aula na busca por novos conhecimentos. Nesta realidade educacional os
recursos didáticos tornam-se aliados importantes na prática pedagógica.
Quando falamos de recursos didáticos nesta etapa da educação básica, é preciso
abordamos a ludicidade, pois na fase de alfabetização a utilização dos RDs são em sua
grande maioria direcionada a ludicidade como chave disparadora da aprendizagem da
criança.
Vê-se a necessidade de levar para a sala de aula, estratégias lúdicas que
favoreçam o ensino aprendizagem, principalmente nos três primeiros
anos do ensino fundamental, uma vez que estes são considerados
essenciais para a construção significativa do aprendizado da criança
(SANTOS, 2014, p. 8).

A autora supracitada também descreve sobre a posição do docente nesta
perspectiva de ludicidade, segundo ela, as atividades lúdicas permitem que as crianças
reelaborem/reorganizem (releiam) criativamente sentimentos e conhecimentos e
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arquitetem novas possibilidades de interpretação e de representação do real, de acordo
com as suas necessidades.
Isto nos leva uma reflexão de que os recursos didáticos não devem ser utilizados
de qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá saber
como utilizá-lo para alcançar o objetivo proposto no caso à alfabetização e o letramento.
Deve ser entendido, porém, que o professor não deve ter o recurso didático como o
“Salvador da Pátria” ou que este recurso, por si só, trará o aluno/criança à luz do
entendimento do conteúdo. É importante que este professor tenha clareza das razões pelas
quais está utilizando tais recursos, e de sua relação com o ensino - aprendizagem, deve
saber também, quando devem ser utilizados (SOUZA, 2007, p. 111).
Os recursos didáticos podem ser utilizados a partir de diversas fórmulas, porém
sua utilização requer dos professores objetivos claros na sua utilização visto atualmente
estarem associados a novos métodos de ensino, já que as novas tecnologias adentraram
nas escolas e, principalmente, na prática pedagógica de vários docentes.
Podemos apontar como recurso didático todo e qualquer material utilizado pelo
docente que o ajude a desenvolver a aprendizagem dos discentes correspondente aos
conteúdos propostos, como afirmam muitos estudiosos da área, há uma imensa
diversidade de recursos didáticos desde jogos, livros didáticos, aula de campo, aula
técnica, alimentos etc. Para Silva et al (2012) recursos didáticos como dinâmicas de
grupos, jogos didáticos, procedimentos experimentais, confecção e exposição de painéis,
ilustrações, mostrar, entre outros, são aplicados como recursos didáticos no processo
ensino-aprendizagem.
Com base nessa realidade traçamos como objetivo deste trabalho investigar
bibliograficamente por meio de documentos (artigos, resenhas, revistas e livros) a
importância dos recursos didáticos no processo de alfabetização e letramento.
Alguns estudiosos da área afirmam que há uma grande variedade de recursos
didáticos a serem utilizados na sala de aula, assim, principalmente para os professores da
modalidade que tem como objetivo a alfabetização e o letramento por ser uma modalidade
multidisciplinar, que possibilita abordar conteúdos e temas transversais. Para Silva et al
(2012, p. 1), o professor deve variar ao máximo sua utilização dos recursos didáticos,
levando em consideração a adequação em cada momento ou cada fase do processo de
ensino. A respeito da relação professor, recursos didáticos e aluno Souza (2007) afirma:
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Temos que saber que os recursos didáticos devem servir apenas como
mediadores neste processo, como algo que aproxime professor, aluno,
conhecimento, respeitando as suas devidas proporções e sendo
utilizados em momentos específicos sempre aliados a uma boa
formação do professor a sua concepção pedagógica. O material
escolhido deve ser utilizado com embasamento teórico, e o professor
não deve ceder aos apelos comerciais que muitas vezes apresentam os
materiais didáticos como solução dos problemas educacionais
(SOUZA, 2007, p. 113).

Segundo pesquisas não há, no contexto histórico, dados que afirmem a data da
introdução de recursos didáticos na prática docente, o que alguns escritores afirmam é
que o uso de tais RDs na educação contribuíram de maneira “prática” nas transformações
sociocultural, política e econômica a nível mundial e, consequentemente, no
desenvolvimento intelectual dos sujeitos em formação.
Por razões pedagógicas, econômicas, governamentais entre outras é que nos
últimos tempos os recursos didáticos vêm se configurando com objeto de pesquisa de
vários estudiosos, que os abordam com diferentes olhares.
Ciente da importância que os recursos didáticos exercem no planejamento do
professor e, que, possivelmente, a sua utilização interfere na estratégia selecionada para
o ensino em sala e, consequentemente, a forma da utilização do RDs se representará no
desenvolvimento da aprendizagem no caso na alfabetização e no letramento dos
alunos/crianças, é ainda mais importante que existam pesquisas a fim de discutir e refletir
a relação dos docentes e discentes com os RDs.

METODOLOGIA
Este trabalho é pautado como uma pesquisa bibliográfica a respeito da
importância dos recursos didáticos no processo de alfabetização e letramento. Para tanto,
o referencial bibliográfico foi delineado por meio de artigos, livros, monografias, revistas
que tratam de temáticas associadas ao tema determinado.
Segundo os autores Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 2) o uso de
documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que
deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das ciências humanas
e sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão
necessita de contextualização histórica e sociocultural.
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Para Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de análise e
julgamento de documentos de propriedade científico tais como livros, periódicos,
enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. A autora acima citada
aponta particularidade diferenciadora descrevendo que é um tipo de “estudo direto em
fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade
empírica (OLIVEIRA, 2007, p. 69)”.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização é uma ação em que incide em conhecer o alfabeto e sabê-lo
utilizar como algoritmo de comunicação, é um início para o desenvolvimento da escrita,
que permitirá a assimilação da escrita e leitura. Resumidamente, alfabetização é ensinar
a ler e a escrever.
Estudando a origem da alfabetização é possível constatar que devido às
necessidades da comunicação do dia a dia da humanidade é que surgiu
a escrita e a leitura, e que ao inventar a escrita, o homem também fez
surgir à necessidade de que ela continuasse a ser usada e passada para
as novas gerações. Devido a essa necessidade surgiu à alfabetização, ou
seja, processo inicial de transmissão de leitura e escrita (MARTINS;
SPECHELA, 2012, p. 3).

Certamente, esta continuidade descrita pelos autores acima trouxe em sua
bagagem técnicas, métodos, procedimentos e recursos didáticos de diferentes períodos
históricos, políticos e sociais da nossa sociedade como um todo, como também a
alfabetização foi se reinventando conforme sua necessidade, suas gerações com suas
particularidades.
Até os anos 80 a alfabetização escolar no Brasil caracterizou-se por uma
alternância entre métodos sintéticos e métodos analíticos, sempre,
porém, com o mesmo pressuposto – o de que a criança, para aprender o
sistema de escrita, dependeria de estímulos externos cuidadosamente
selecionados ou artificialmente construídos, e também sempre com o
mesmo objetivo – o domínio desse sistema, considerado condição e prérequisito para que a criança desenvolvesse habilidades de uso da leitura
e da escrita, isto é: primeiro, aprender a ler e a escrever, verbos nesta
etapa considerados intransitivos, para só depois de vencida essa etapa
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atribuir complementos a esses verbos: ler textos, livros, escrever
estórias, carta (SOARES, 2004, p. 3).

A esse respeito à autora Valle (2013, p. 55) descreve que “existem várias técnicas
sistematizadas para ensinar uma criança a ler e escrever. Em nosso país, essas técnicas,
organizadas ao longo dos anos, são chamadas de métodos de alfabetização”. A autora
ainda relatar que:
É importante salientar que cada método de alfabetização se constrói
com base em duas concepções: quanto ao que é linguagem e a forma
como a criança aprende. A escolha entre um e outro método em nosso
país e decorrente das concepções teóricas em destaque em um
determinado tempo histórico (VALLE, 2013, p. 56).

Ao abordamos os recursos didáticos na alfabetização, é preciso fazemos uma
referência às históricas cartilhas, material-recurso didático que muitos autores relatam ter
sido o mais disseminado com tal proposito.
Em suas pesquisas os autores Martins a Spechela (2012) descrevem que, por meio
das suas leituras/estudos sobre o tema, foi possível verificar que “um conceito básico para
a alfabetização é de que ela é um processo que leva a aprendizagem inicial da leitura e
escrita. Ou seja, alfabetizada é aquela pessoa que domina habilidades básicas para fazer
uso da leitura e escrita” (MARTINS; SPECHELA, 2012, p. 5).
Para Diogo e Gorette (2011, p. 7):
o professor alfabetizador deve também utilizar, criar estratégias de
ensino de acordo com as características de seus alunos, sem esquecer
que a educação é um ato político e deve romper com as situações de
opressão que muitas vezes as pessoas sofrem e nem a percebem.

Alguns pesquisadores tais como Valle (2013), Silva (2019), Manfredi (1981)
dentre outros fazem referências a Paulo Freire ao abordar a alfabetização, relatam que o
princípio de educação sugerido por Freire diferencia-se dos existentes até então, porque
inclui um procedimento de alfabetização que permitia o domínio da leitura e da escrita
consentia que os conteúdos culturais intrínsecos ao processo de alfabetização fossem
voltados para o exame crítico de problemas sociais, políticos, econômicos vividos pelos
alfabetizados.

LETRAMENTO
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Alguns estudiosos da área como Magda Soares, Emília Ferreiro dentre outros,
relatam que letramento é uma expressão ainda recente, que desenha a o processo de
apropriação das pessoas com a cultura escrita.
Este termo ganha espaço a partir da constatação de uma problemática
na educação, pois através de pesquisas, avaliações e análises realizadas,
chegou- se à conclusão de que nem sempre o ato de ler e escrever
garante que o indivíduo compreenda o que lê e o que escreve.
Entretanto, se reconhece que muito mais que isso, é realizar uma leitura
crítica da realidade, respondendo satisfatoriamente as demandas sociais
(DIOGO; GORETTE, 2011, p. 5).

Ou seja, letramento é o resultado da ação de ler e escrever ganhando significado
no cotidiano do sujeito, que além de ler, escreve e aprender ele também formula críticas
e defende suas opiniões sobre diversos assuntos, dando autonomia cultural que
certamente contribuirá para as suas relações economias, políticas e sociais, fato que
ampliará essas interações necessárias em sociedade.
Neste aspecto as autoras Militão e Lima (2014), descrevem que a escola é uma
das instituições responsáveis por assentar o aprendiz em momentos onde ocorra a prática
de letramento, portanto, cabe à escola proporcionar condições adequadas de uso legítimo
da leitura e da escrita para que, com essa oferta, possa desenvolver alunos capazes de se
comunicar nas diferentes esferas da sociedade de acordo com suas necessidades.
A autora acima aborda em sua pesquisa a importância da prática da leitura na
aquisição dos conhecimentos em ler e escrever, no caso a alfabetização, ela ainda
esquematizar uma relação entre alfabetização e letramento, pois a mesma afirma que:
A partir dessa concepção sobre os momentos pelos quais as crianças
passam no percurso de aquisição da escrita alfabética é que se deve
iniciar uma prática onde a base de toda ação pedagógica esteja pautada
na leitura, na escrita, devendo o educador preocupar-se com o que se
encontra além da aquisição de habilidades e competências de leitura e
escrita que é o uso social da leitura e da escrita sendo este um dos
princípios básicos do letramento (MILITÃO; LIMA, 2014, p. 9).

Para

Soares

(2004),

a

alfabetização

e

letramento

são,

na

conjuntura atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial da língua escrita,
indissociáveis, simultâneos e interdependentes.
A criança alfabetiza-se, isto é, constrói seu conhecimento do sistema
alfabético e ortográfico da língua escrita, em situações de letramento,
isto é, no contexto de e por meio de interação com material escrito real,
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e não artificialmente construído, e de sua participação em práticas
sociais de leitura e de escrita; por outro lado, a criança desenvolve
habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas
práticas sociais que a envolvem no contexto do, por meio do e em
dependência do processo de aquisição do sistema alfabético e
ortográfico da escrita (SOARES, 2004, p. 9).

Assim, corroborando com as autoras acima, podemos acreditar que o letramento
precisa da alfabetização e a alfabetização necessita do letramento, para se
complementarem, pois o sujeito, seja ele criança ou adulto fora de faixa, precisa se sentir
parte do ensino para que o mesmo se torne de fato aprendizagem. Qualquer leitura ou
escrita não terá sentido se o sujeito não souber interpretá-la.

OS RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO DE ENSINO–APRENDIZAGEM
A pedagogia da utilização de recursos didáticos no processo de ensino
aprendizagem pode ser vista como “embrionária” dentro da recente trajetória educacional
no Brasil em relação a muitos outros países. Entre as décadas de 1960, 1970 e início dos
anos 1980 o que predominava nos bancos escolares era o tecnicismo, prática em que o
único objetivo era formar mão de obra, proposta na qual nem o professor nem aluno não
eram valorizados.
O professor era “obrigado” pelo sistema governamental da época a formar
“máquinas” humanas para a produção industrial, evidenciando um interesse puramente
capitalista, não havendo espaço para a formação de cidadãos críticos e reflexivos.
Neste contexto, os recursos didáticos praticamente não existiam e os poucos eram
meramente técnicos. Segundo o pesquisador Arcanjo et al (2016), a partir da década de
1980, as pesquisas desenvolveram-se no campo educacional, buscando destacar a
necessidade de uma sociedade democrática, com ênfase na qualidade no ensino e na busca
de novas metodologias, usando os diversos recursos didáticos disponíveis.
Outro pesquisador que aborda a evolução educacional junto à utilização dos
recursos didáticos como também as discussões a respeito dos mesmos é Santos (2014).
Após muitos anos de domínio no campo educacional e em decorrência das mudanças
sociais e econômicas em evidência, houve necessidade de romper a didática com seu
caráter prescritivo, instrumental e tentar sua remodelação para que houvesse uma
evolução junto às mudanças ocorridas. Nesse contexto prevaleceu a ideia de criticar o que
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até então era aceito como certo e inviolável, e, nos últimos dois decênios do século XX,
vários movimentos mobilizaram a sociedade na busca de soluções para seus conflitos
econômicos, sociais e, também, educacionais. Desses movimentos resultaram produções
científicas, debates e discussões em torno da Didática (SANTOS, 2014, p. 02).
A arte de ensinar passa a ser objeto de pesquisa de vários estudiosos e dentro deste
universo de debate, produções cientificas e discussões, muitos pesquisadores se voltaram
a discutir os recursos didáticos. Em tempos dos grandes avanços tecnológicos, os RDs
mantêm-se evidentes nas discussões da atual conjunta educacional brasileira.
Atualmente, essa abordagem literária está presente em livros, teses, dissertações, artigos,
trabalhos de congresso, seminários entre outro evento deste tipo.
A utilização de recursos didáticos alternativos serve para que o aluno descubra
seu próprio mundo, esclareça suas dúvidas, valorize o ambiente que os cerca e entenda
que não é apenas com materiais previamente preparados, que muitas vezes não condizem
com as suas realidades e adquiridos pela escola que irá ilustrar a sua aula (ARCANJO et
al, 2016, p. 1).
Cabe ao professor dar o real valor a este recurso, é importante que o aluno sintase parte produtora de um todo, mesmo que esse todo pareça distante da sua realidade,
uma alternativa interessante para aproximar o cognitivo do aluno aos conteúdos é a
produção do próprio recurso didático. A esse respeito, Souza (2007, p. 112) afirma que,
“muitas vezes, durante a construção de um recurso, o aluno tem a oportunidade de
aprender de forma mais efetiva e marcante para toda sua vida”. Souza (2007) ainda analisa
que:
Utilizar recursos didáticos no processo de ensino - aprendizagem é
importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado,
desenvolvendo sua criatividade, coordenação motora e habilidade ao
manusear objetos diversos que poderão ser usados pelo professor na
aplicação de suas aulas (SOUZA, 2007, p. 112).

Tão importante quanto à utilização dos recursos didáticos, é a sua aplicabilidade
na aprendizagem do aluno, pois como relata Silva et al (2012), a utilização de recursos
didáticos traz grandes benefícios, tais como maior participação dos alunos durante as
aulas, interações interpessoais, motivação do professor e do aluno entre outros. Fatos que,
provavelmente, se evidenciarão no processo de alfabetização e letramento como também
no desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, os recursos didáticos aplicados na ação
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educativa, ampliar as possibilidades de um processo de ensino-aprendizagem
(alfabetização e letramento) mas, eficaz. Porém, ainda existe ampla dependência de
alguns professores em adotar recursos pouco eficazes, afetando a aprendizagem. Os
autores continuam seu discurso abordando a importância dos recursos didáticos
afirmando que:
A utilização de variados recursos didáticos é uma importante
ferramenta para facilitar a aprendizagem e superar lacunas deixadas
pelo ensino tradicional, apesar dos benefícios, não são todos os
professores que estão preparados para aplicá-los de forma satisfatória,
passando os mesmos, a depender quase que exclusivamente do livro
didático e do quadro branco, dificultando, portanto, a aprendizagem
(SILVA et al, 2012, p. 01).

Os autores Lepienski e Pinho (2016) em uma pesquisa sobre os recursos didáticos
no ensino de biologia e ciências chamam a atenção para o modismo implantado,
“Modismos e modernidades também devem ser tratados com cautela. Deve se questionar
sempre a necessidade e o objetivo de cada recurso didático”. Seabra (2005 apud
LEPIENSKI; PINHO, 2016) afirma que: - “tecnologia educacional” é, por exemplo, usar
uma lata de água, um pedaço de madeira e uma pedra para explicar a flutuação dos corpos;
em contrapartida, apertar a tecla de um vídeo sobre o assunto e deixar os alunos o
assistirem passivamente, nada tem de tecnologia, o professor precisar ter clareza no
objetivo da utilização de qualquer recurso didático durante a aula.
Acerca de uma pesquisa que aborda os jogos educativos no processo de ensinoaprendizagem, a autora Tavares (2013) diz que o uso dos recursos didáticos é uma boa
forma de dinamizar o aprendizado e que os recursos audiovisuais são cada vez mais
utilizados em nossas escolas, embora saibamos que em algumas regiões esta é uma
realidade ainda remota.
Corroborando com a autora acima, os estudiosos do assunto, Castoldi e Polinarski
(2009, p. 6) lembram o fato de, “considerar que uma aula aliada a recursos didáticopedagógicos torna-se mais motivadora e menos cansativa, quando comparada com a aula
expositiva tradicional, normalmente utilizada nas salas de aula do ensino fundamental,
médio e até superior”. Em sua pesquisa sobre a motivação da aprendizagem com a
utilização de recursos didático-pedagógicos os autores acima mencionados chegaram a
seguinte conclusão:
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Com os dados obtidos confirma-se que os alunos motivam-se mais e
demonstram um maior interesse quando neles é despertada a vontade
de querer aprender. Essa vontade é resultado direto da motivação que o
professor estimula nos alunos e está intimamente associada á utilização
de recursos didático-pedagógicos (CASTOLDI; POLINARSKI, 2009,
p. 8).

Para Tavares (2013, p. 12) “uma das maiores dificuldades é justamente essa
motivação, é preciso que escola e professores descubram juntos maneiras mais atrativas,
para motivar os alunos rumo ao aprendizado mais satisfatório”.
Os recursos didáticos na educação infantil, permitir ao processo pedagógico um
mundo de “faz de conta” que é necessário no processo de ensino aprendizagem dos
pequenos/crianças em sala de aula, certamente a alfabetização e o letramento ganhará
significado na aprendizagem das crianças com a utilização de recursos didáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante toda exposição (bibliográfica) tracejada no presente trabalho a respeito da
importância dos recursos didáticos no processo de alfabetização e letramento, por meio
do qual retratamos com o auxílio de vários pesquisadores da área tal importância,
entendemos que os recursos didáticos são instrumentos preciosos no processo de ensino
aprendizagem para a aquisição, desenvolvimento e ampliação da alfabetização e do
letramento.
Diante deste estudo comprovamos a necessidade e importância em analisar e
refletir sobre a utilização dos recursos didáticos no processo de alfabetização e
letramento. Podemos assegurar que o objetivo proposto deste trabalho foi alcançado, pois
dialogamos com vários pesquisadores das áreas de alfabetização e letramento como
também sobre a utilização de recursos didáticos por docentes. Apontamos os recursos
didáticos como valioso no fazer docente e no desenvolvimento de competências e
habilidades dos discentes.
Assim, compreendemos que é de grande importância que o professor determine o
real significado dos recursos didáticos frente a sua prática pedagógica no processo de
alfabetização e letramento. Porém, como em toda pesquisa, requer mais investigações,
para que as possíveis lacunas deixadas pelo presente trabalho possam ser
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complementadas por pesquisadores da área e as falhas encontradas sejam trabalhadas e
supridas em edições posteriores.
É preciso compreendermos que os recursos didáticos não devem se sobrepor aos
conteúdos, ao ensino do professor nem tão pouco a aprendizagem das crianças/alunos.
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CAPÍTULO IX
A INCLUSÃO DE ALUNOS REFUGIADOS VENEZUELANOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II, ANOS FINAIS, NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA
ELZIKA DE SOUZA COELHO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DE
RORAIMA
Raiduce Costa Nascimento Lima22; Edilma da Silva Ribeiro23; Lourdete de Castro Mota Ribeiro24;
Célia Maria Marques da Silva25; Ana Paula Pantoja Rocha26.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-09

RESUMO:
Este artigo analisou o processo de inclusão de alunos imigrantes refugiados venezuelanos
no ensino fundamental II, anos finais, na Escola Estadual Francisca Elzika de Souza
Coelho, no município de Boa Vista, no estado de Roraima. A referida escola é
considerada uma instituição que tem uma grande demanda desse público-alvo, tendo em
vista os pressupostos legais que asseguram o direito à educação, da mesma forma que é
ofertada aos brasileiros, por meio da legislação internacional, nacional e estadual. Esta
reflexão surge a partir de uma preocupação quanto ao despreparo das escolas do estado
de Roraima para receberem diariamente um fluxo cada vez maior de alunos imigrantes
refugiados venezuelanos, e este é um fator que merece atenção, visto que não basta apenas
garantir uma matrícula, pois além do acesso, tem que assegurar a permanência e sucesso
desses alunos. Partindo desse contexto, foi adotada a abordagem qualitativa e
quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica com consulta a livros, trabalhos
científicos. O resultado revela que os professores têm usado práticas consideradas
positivas nesse processo de inclusão, promovendo metodologias que possibilitam a
interação, cooperação e ajuda mútua entre alunos imigrantes refugiados venezuelanos e
brasileiros. Ficando evidente que a maior dificuldade do professor está no domínio do
idioma espanhol, e para o aluno, a dificuldade reside no domínio da língua portuguesa.
Diante dessa realidade, foram destacados pelos participantes a necessidade de ofertar
curso de idioma espanhol aos professores e oferecer aos alunos imigrantes, aulas extras
de Língua Portuguesa, específica para estrangeiro, de forma que favoreça a superação de
suas dificuldades. Outro fator que deve ser considerado é a formação continuada, que
22 Mestre em Ciências da Educação, Orientadora Educacional na rede Estadual da Educação de Roraima. E-mail:
raylima63@hotmail.com
23 Doutora em Ciências da Educação, professora da Faculdades Roraimense de Ensino Superior/ FARES, Chefe da
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25 Doutora em Ciências da Educação, professora Formadora do Centro Estadual de Formação dos Profissionais de
Educação de Roraima/ CEFORR. E-mail: celiamariamarquesdasilva@hotmail.com.
26Mestre em Ciências da Educação, professora da Rede Estadual da Educação de Roraima. E-mail:
ana.paulapantoja@hotmail.com
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possibilitará aos docentes ampliarem seus conhecimentos, construírem novas concepções
e, consequentemente, atuarem de forma eficaz, criando condições para que os alunos
imigrantes refugiados venezuelanos sintam-se incluídos.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Ensino e aprendizagem. Imigrantes. Refugiados.
Legislação.

INTRODUÇÃO
Tendo em vista as inquietações provocadas ao pensar na realidade que as escolas
se deparam atualmente com um novo público-alvo, ou seja, alunos imigrantes refugiados
venezuelanos, no município de Boa Vista - Roraima, percebeu-se a necessidade de
compreendê-los e atendê-los, por meio de uma educação inclusiva que assegure seus
direitos, indo além do acesso à escola, garantindo sua inclusão, desenvolvimento e
aprendizado.
Diante de todos os impactos oriundos do processo de refúgio, ao qual estão
submetidos no contexto escolar, tem-se como base desta temática o campo de pesquisa a
escola Estadual Francisca Elzika de Souza Coelho, que apresenta um grande fluxo de
alunos imigrantes venezuelanos matriculados, sendo também o campo de atuação
profissional desta pesquisadora. Partindo de um olhar mais objetivo, verifica-se que as
escolas precisam repensar suas concepções e passem a construir um projeto pedagógico
que adote caminhos e possibilidades para promover de forma humanizadora e adequada
a inclusão desses alunos estrangeiros imigrantes refugiados venezuelanos.
Nesse sentido, este artigo teve como objetivo analisar como acontece a inclusão
desses alunos no ensino fundamental II, anos finais, na Escola Estadual Francisca Elzika
de Souza Coelho, com o intuito de provocar reflexões e discussões pautadas nos direitos
a educação, estabelecidos nos dispositivos legais das legislações internacionais, nacionais
e resoluções estaduais.

O PANORAMA HISTÓRICO SOBRE A IMIGRAÇÃO DOS VENEZUELANOS
NO BRASIL
Atualmente, o fenômeno migratório tem, como característica predominante, o
indivíduo que forçosamente deixa o seu país devido a questões políticas, guerras,
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conflitos étnicos e culturais, o qual se vê em condições de imigrante refugiado, a partir
do momento que adentra em outro país.
Nesse contexto, é importante entender o que relata Faria (2015), dizendo ser
inegável a dimensão global das migrações internacionais. Não há país ou região do
planeta que esteja “imune” ao fenômeno migratório, como também não existe povo que
não tenha recebido a influência de diversos fluxos de migrantes ao longo de sua formação.
Ainda, conforme a autora, nesse estudo da história imigratória, deve-se levar em
consideração um aspecto relevante, o fato de que o controle das fronteiras é relativamente
recente na história, inaugurado a partir da formação dos Estados Nacionais.
Nesse percurso histórico, cabe destacar que, segundo relatório do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ao final de 2016, cerca
de 65 milhões de pessoas, 1 em cada 113 pessoas em todo o mundo, foram forçadas a
deixar seus locais de origem, por diferentes tipos de conflitos.
Conforme o novo relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR), em 2017 o número de pessoas deslocadas por guerras, violência
e perseguições bateu um novo recorde pelo quinto ano consecutivo. Ainda informa que
68,5 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2017.
Entre elas, 16,2 milhões se deslocaram em 2017 tanto pela primeira vez como
repetidamente – o que corresponde a 44,5 mil pessoas forçosamente se deslocando a cada
dia (ou uma pessoa se deslocando a cada dois segundos).
Nesse sentido, importa esclarecer que os refugiados que deixaram seus países para
escapar de conflitos e perseguições correspondem a 25,4 milhões de pessoas (do total de
68,5 milhões de deslocados). Isso corresponde a 2,9 milhões a mais do que em 2016 e é
o maior aumento que o ACNUR já registrou em um único ano.
Dentre esses refugiados, destacam-se os imigrantes venezuelanos. Sabe-se que o
Brasil está convivendo com o descaso do governo venezuelano em relação ao seu povo,
sendo forçado a deixar sua pátria, fugindo de todo tipo de miséria humana causada pelo
conservadorismo político, que não respeita os direitos humanos, e institui políticas sociais
de exclusão a toda sociedade.
A Venezuela é um país situado na América do Sul, que faz fronteira com o Brasil,
Guiana e Colômbia, com uma população nacional de aproximadamente 28,5 milhões de
habitantes. São descendentes de mestiços, espanhóis, italianos, alemães, holandeses,
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português, afrodescendentes, indígenas e asiáticos. Nesse sentido, Pacievitch (2019)
explica a composição étnica do povo venezuelano a partir do período colonial, pois,
conforme o autor, ocorreu a miscigenação de índios, espanhóis e africanos. Hoje, a
maioria da população daquele país possui uma ou mais destas ascendências. Os mestiços
somam 69%, os descendentes de europeus, 21% (espanhóis, italianos, alemães,
holandeses e portugueses), 4% de afrodescendentes, 1% de indígenas e 5% de asiáticos.
Conforme O Globo (2018), a imigração venezuelana no Brasil teve início em
2010, com a vinda de pessoas em busca de trabalho. A partir de meados de 2010, a
Venezuela passou a enfrentar crise política, social e econômica, obrigando o cidadão
venezuelano

a

migrar

para

outros

países.

O

aprofundamento

da

crise

na Venezuela acelera o êxodo de centenas de milhares de cidadãos determinados a buscar
melhores condições de vida no exterior. O principal fluxo de emigração, que mostram as
estatísticas, é para tentar um recomeço nos países próximos, como Brasil, Colômbia e
Equador.
O ano de 2015 foi um ano difícil para a população venezuelana, apresentando um
cenário de crise, que persiste até os dias atuais. A instabilidade do país foi motivada pelo
desrespeito do governo com o seu povo, que a partir de 2013 passou a conviver com a
miséria, devido à falta de empregos, e consequentemente com a fome, a violência, com a
saúde pública precária e a falta de insumos básicos para a sobrevivência humana. A partir
de então, um número maior de migrantes começou a deixar sua pátria se deslocando para
outros países à procura de refúgio e melhores condições de vida. Movidos pelas condições
fronteiriças, um dos destinos dos imigrantes foi o Brasil.
Nesse sentido, Souza (2017) esclarece que o Brasil é atualmente o país com maior
fluxo migratório de venezuelanos. A entrada dos migrantes acontece por Roraima (estado
que faz fronteira com a Venezuela), mais precisamente pela cidade roraimense
chamada Pacaraima. Este fluxo humano já é classificado por alguns estudiosos e
jornalistas como êxodo ou diáspora (transferência permanente de povos de um lugar para
outro).
Para Costa et al. (2018), as migrações hoje são amplas, diversificadas e na maioria
das vezes dramáticas, “ocorrem em meio a complexas situações da sociedade marcada
por conflitos, guerras, desequilíbrios socioeconômicos, violência, pobreza, fome,
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exploração”. Diante deste cenário, é importante destacar as estatísticas que mostram,
dentre os estados brasileiros, a entrada dos imigrantes venezuelanos residentes no Brasil.
É importante entender esta realidade no processo imigratório dos venezuelanos
com um olhar humanizado. Sendo assim chama-se atenção ao que aponta o Alto
Comissariado das Nações Unidas - ACNUR (2017), pois, conforme dados levantados, a
população de imigrantes espalhados pelo mundo tende a crescer, pois são pessoas que
forçosamente deixam seus países em uma viagem praticamente sem volta, uma vez que
os problemas que as levaram a abandonar suas pátrias não foram solucionados. Os
conflitos continuam causando estragos e não há perspectivas que acabem em curto prazo.
Diante deste contexto, faz-se necessário que o Brasil adote políticas públicas
voltadas para atender as necessidades da população imigrante refugiada venezuelana, de
forma a superar a sobrecarga dos serviços públicos causando impacto e consequência aos
brasileiros. É preciso oferecer a esta população uma vida digna.
Com relação ao campo educacional, é assegurado aos imigrantes refugiados
venezuelanos, nos dispositivos legais da legislação brasileira, o direito à educação. Nesse
sentido, será apresentado no item a seguir um aprofundamento sobre esta temática, para
uma melhor compreensão do assunto em estudo, pois, conforme o Ministério da
Educação- MEC, já existem Diretrizes Nacionais que orientam como as escolas devem
proceder para o atendimento ao aluno imigrante refugiado venezuelano. Assim, a
educação brasileira tem uma base de conteúdos aplicada em todo o Brasil, que possibilita
identificar competências e habilidades que esses detêm, conforme idade de cada um.
Portanto, segundo o MEC, há uma atenção especial para a avaliação do nível de
escolaridade das crianças venezuelanas, pois, por meio de prova é feito um nivelamento,
no qual é possível identificar a série correta para matrícula deste aluno. Embora a
exigência desse nivelamento seja feita no estado de fronteira com a Venezuela, visto que
é o primeiro acesso do imigrante. Ao serem interiorizadas, elas vão para as cidades, já
com a série definida.

IMIGRAÇÃO VENEZUELANA NO ESTADO DE RORAIMA UM OLHAR EM
PARTICULAR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA
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Localizado no extremo norte do país, o estado de Roraima tem uma população
total, conforme contagem populacional realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de 450.479 habitantes e é formado por 15 municípios,
dentre eles Boa Vista, capital do estado, com uma população de 284.313 habitantes, com
uma composição de brancos (24%), negros (4%), pardos (61%) e indígenas (11%). De
acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a população indígena é formada por
aproximadamente 46.106 pessoas, divididos da seguinte forma: Ianomâmis (15.000);
Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang, Uaimiri-atroari, Wai-Wai e Uapixana (31.106).
(FRANCISCO, 2018).
Devido a sua posição fronteiriça, Roraima foi o estado que recebeu o maior
número de imigrantes oriundos da Venezuela e registrou o maior aumento populacional
dentre os estados da federação. Nos primeiros seis meses do ano de 2018, mais de 16 mil
venezuelanos pediram refúgio em Roraima, segundo a Polícia Federal. O número já é
20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017, quando foram recebidas pouco
mais de 13,5 mil solicitações.
Tendo esta realidade, a Prefeitura de Boa Vista realizou o mapeamento dos
imigrantes venezuelanos neste município entre os dias 28 de maio a 9 de junho de 2018,
no qual identificou que 25 mil venezuelanos vivem em Boa Vista. Este número representa
7,5% dos moradores da capital.
Dados recentes do mapeamento do Exército, realizado em 2018, mostram que há
mais de 1,5 mil imigrantes em todo o estado. A maior concentração é na capital Boa
Vista, seguida por Pacaraima, município na fronteira [...]. Os dados apontam que 10 dos
15 municípios de Roraima têm venezuelanos em situação de rua. (COSTA, 2018)
Diante desta realidade, eis a questão: o que fazer quando se percebe que, a priori,
não há uma solução no país de origem - Venezuela? Neste momento, a população foge,
não somente da falta dos insumos básicos para sobreviver (moradia, alimentação, saúde,
educação), mas também foge da perseguição do governo, do medo de perderem suas vidas
e de suas famílias para a fome e doenças já erradicadas no país.
Boa Vista, capital do estado de Roraima, faz fronteira com a cidade de Santa Elena
do Uairén na divisa com a Venezuela, e esta passou a conviver de forma preocupante com
o êxodo migratório, uma vez que, a cada dia, milhares de venezuelanos chegam na cidade,
muitos deles depois de percorrerem 214 km, inclusive à pé, via BR-174, rodovia que
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separa Boa Vista da fronteira com a Venezuela, cena esta que passou a ser comum no
cotidiano do boavistense. De acordo com a sondagem, dos 12 mil venezuelanos que
entram por mês em Roraima, 22% (equivalente a 2,7 mil pessoas) permanecem em Boa
Vista e hoje, a cidade conta com 25 mil refugiados. Se o fluxo migratório continuar nesse
ritmo, a previsão é de que Boa Vista receba mais 10 mil venezuelanos até o fim do ano.
Atualmente, os refugiados vindos do país vizinho representam 7,5% da população do
município.
Segundo Bretas (2017), o mapeamento do perfil dos refugiados em Boa Vista
apresenta-se da seguinte forma: 98% dos imigrantes são venezuelanos, sendo que 74%
tem entre 15 e 60 anos; 57% são homens; 82% dos chefes de família pretendem trazer
seus familiares que estão na Venezuela; 65 % são solteiros e desses, 60% são mulheres,
22 % são crianças até 11 anos; 43% possui cartão do SUS e 73% foram vacinados no
Brasil; 81 % trabalharam na Venezuela mesmo que informalmente; 68% perderam o
emprego nos últimos 3 anos, o que evidencia que são mão de obra economicamente ativa;
10% moram em espaços públicos.
Diante dos dados apresentados no mapeamento, a prefeitura de Boa Vista
juntamente com o governo do estado, Polícia Federal, Ong’s, Cáritas Brasileira e outros,
estabeleceram medidas de atendimento e acolhimento aos imigrantes refugiados
venezuelanos, que a cada dia chegavam ao município de Boa Vista, provenientes da
Venezuela. Em Boa Vista, o acolhimento se dá através das Políticas de Atendimento ao
Imigrante Refugiado, geridas pelo governo federal e pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados – ACNUR, com apoio dos órgãos estaduais, municipais e
voluntariado.
Nessa perspectiva, corrobora com o pensamento de Godinho (2018), pois,
esclarece que, entre os venezuelanos que chegaram ao país, cerca de 5,2 mil estão em
abrigos de Boa Vista e dependem atualmente de ajuda do governo. Outros 1.507 foram
transferidos a outros estados, no processo de interiorização.
Com um olhar para o campo educacional, conforme Radio Agência Nacional
(2017), desde o ano de 2016 quadruplicou o número de crianças venezuelanas que
dependem da rede pública de ensino na capital roraimense, implicando adaptações nas
escolas, bem como dando a oportunidade aos professores e alunos brasileiros de ampliar
seus conhecimentos, diante de uma outra língua e cultura.
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Convém destacar que, conforme aponta o Ministério da Educação (MEC), foi
realizada uma força tarefa em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto
de Roraima, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista e a Universidade
Federal de Roraima (UFRR), em janeiro de 2019, para normalizar a documentação
escolar de crianças venezuelanas que necessitavam realizar matrículas em escolas
brasileiras. Por meio de uma prova simulada, as crianças puderam ser avaliadas e
niveladas para ingressar na rede de ensino brasileira.
Conforme Assessoria de Comunicação do MEC, a secretaria de Educação de
Roraima identificou a necessidade de ação em conjunto para a regularização da
documentação escolar das crianças venezuelanas, para que elas pudessem ingressar nas
escolas brasileiras. Cabe destacar que, tanto na rede estadual quanto na rede municipal,
houve uma preocupação de atender as inúmeras crianças venezuelanas que estão com
seus pais em abrigos ou em casas de amigos que os acolheram, fazendo com que, dentro
desse processo da regularidade da escolarização básica, essas crianças viessem a cumprir
normalmente a escolaridade, conforme normas brasileiras.
Conforme um levantamento pela Secretaria Estadual de Educação, existem mais
de seis mil crianças venezuelanas em idade escolar, entre 6 e 17 anos, nas redes estadual
e municipal de Roraima, a qual, consequentemente, atende atualmente mais de 6.460
alunos venezuelanos com documentação regularizada para o ano de 2019.
Diante desta realidade, é fundamental uma compreensão quanto às dificuldades
do aluno imigrante na instituição escolar para que, assim, a escola possa adotar medidas
vinculadas ao seu direito, além da matrícula, o seu aprendizado. Neste cenário, constatase a necessidade de a escola promover um currículo que possibilite a inclusão desses
alunos, de forma a superar suas dificuldades. Para tanto, requer que a escola tenha
consciência da sua função social e compreenda a importância do seu compromisso em
promover uma educação para todos, voltada para a diversidade, determinada na legislação
brasileira.

REPENSANDO O FAZER PEDAGÓGICO: IMPLANTAÇÃO DE UMA
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
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A educação intercultural vem sendo estudada por diversos pesquisadores que
defendem esta linha de modelo educacional no contexto contemporâneo, frente à
diversidade que constitui a escola nos dias atuais. Nesta perspectiva, destaca-se que
pesquisadores como Candau (2008, 2009, 2011), Fleuri (2002, 2003), entre outros,
discutem que, para que a educação intercultural aconteça, é necessário que o professor
reflita e vivencie, ativamente, a diversidade dos grupos sociais, étnicos, religiosos,
culturais etc.
Partindo deste posicionamento, acredita-se que o papel da escola, numa ótica
intercultural, não deve ser apenas o de transmitir um determinado conhecimento, mas é,
também, o de se comprometer com atitudes que favoreçam a produção e a (re)significação
dos saberes e dos conhecimentos dos diferentes grupos culturais. Assim, tendo em vista
a sua função social, deve-se possibilitar a busca e as lutas por justiça social, por
reconhecimento e por melhores condições humanas de vida para todos, indistintamente,
pois a educação é o pilar para toda essa construção social.
Cabe elencar que as diferenças culturais devem ser inseridas e valorizadas no
contexto escolar como elemento integrante e fundamental nas relações interpessoais e das
práticas pedagógicas no âmbito escolar, sendo este um dos caminhos que se deve seguir
nas realizações educativas. Portanto, devem ser ações que permitam o aprendizado dos
diferentes sujeitos, grupos, sociedades e que respeitem e valorizem as diversidades
culturais. Isso orientará a construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que
articule políticas de igualdade com políticas de identidade. Tendo isso em vista, fica
evidente que a educação intercultural é um dos caminhos para a construção de uma escola
inclusiva, podendo assim destacar que esta proposta possibilitará a inclusão em particular
dos alunos imigrantes venezuelanos na escola. Para que seja concretizado, recomenda-se
seguir a proposta apresentada por Fleuri (2002, p. 11), que orienta:
Considera que [...] a perspectiva intercultural implica uma compreensão
complexa de educação, que busca – para além das estratégias
pedagógicas e mesmo das relações interpessoais imediatas – entender e
promover lenta e prolongadamente a formação de contextos relacionais
e coletivos de elaboração de significados que orientam a vida das
pessoas.

Um fator a ser visto é que vivemos em uma sociedade moderna, onde a escola
deve acompanhar, em sua proposta, o período histórico na qual está inserida. Sendo assim,
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chama-se atenção para o fato de que a escola contemporânea ainda tem reflexo histórico
dos séculos anteriores, nos quais eram utilizadas uma abordagem tradicional, com
características de tratamento homogêneo para todos. Portanto, nos dias atuais considerase ultrapassada esta concepção que não atende mais as exigências dessa sociedade
contemporânea. Sendo assim, adota-se para uma reflexão o pensamento de Candau
(2008), que a partir das ideias de Lerner chama a atenção para a necessidade de oferecer
à escola, mecanismos didáticos, no sentido de que possibilitem seu trabalho com a
diversidade e, além disso, aponta para aquilo que é imprescindível, isto é, que a escola
possua ao menos materiais didáticos/pedagógicos que viabilizem trabalhar com a
diversidade, transformando-a conhecida e reconhecida em benefício pedagógico, o que
parece ser o grande desafio do futuro.
A autora ainda afirma que essa é a direção que deverá ser seguida para a
concretização de uma escola democrática e justa, no sentido de promover a igualdade sem
negar a diferença. Para reafirmar seu pensamento destaca: A dimensão cultural é
intrínseca aos processos pedagógicos, “está no chão da escola” e potência processos de
aprendizagem mais significativos e produtivos, na medida em que reconhece e valoriza a
cada um dos sujeitos neles implicados, combate todas as formas de silenciamento,
invisibilização e/ou inferiorização de determinados sujeitos socioculturais, favorecendo a
construção de identidades culturais abertas e de sujeitos de direito, assim como a
valorização do outro, do diferente, e o diálogo intercultural (CANDAU, 2011, p. 253).
Partindo das considerações apontadas neste estudo, fica evidente que a aplicação
da educação intercultural representa um elemento fundamental para construção de
políticas públicas educacionais e a reelaboração de propostas pedagógicas que atendam
às necessidades da diversidade, podendo assim afirmar que trarão benefícios para a
inclusão dos alunos imigrantes refugiados venezuelanos.

METODOLOGIA
Este artigo teve como abordagem qualitativa e quantitativa, visando responder a
problemática apresentada de forma consistente, frente à questão de como acontece a
inclusão de alunos imigrantes, refugiados venezuelanos no ensino fundamental II, séries
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iniciais, na Escola Estadual Francisca Elzika de Sousa Coelho, no município de Boa
Vista, estado de Roraima.
Verificou-se que o pesquisador atuou ativamente na interpretação dos resultados
mostrando-se atento aos jogos de linguagem aos diversos cenários em que a pesquisa foi
aplicada. O artigo é de caráter exploratório, com a intensão de familiarizar-se com um
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado, como a inclusão dos imigrantes
venezuelanos no contexto escolar.
A investigação teve como universo de pesquisa a Escola Estadual Professora
Francisca Elzika de Souza Coelho, tendo como amostragem 13 professores. Tendo como
base uma consulta documental composta de arquivos públicos e particulares de
instituições e domicílios, e fontes estatísticas. A pesquisa foi realizada e elaborada de
forma bibliográfica, em livros e artigos científicos, onde foram utilizadas obras literárias
relevantes ao tema para o estudo dos fundamentos teóricos que embasaram este trabalho.
Foi aplicado um questionário como instrumento de pesquisa de campo, ministrado
na Escola Estadual Professora Francisca Elzika de Souza Coelho e como público alvo os
professores, visando conhecer a realidade em estudo, de forma a ser analisada com um
olhar reflexivo, buscando compreender os fatos, suas causas e alternativas, que realmente
a inclusão dos alunos imigrantes venezuelanos aconteça respeitando os preceitos legais.
Considerando as informações coerentes, apontadas pelos participantes, possibilitando
fazer uma correlação da teoria com a realidade estudada, e uma discussão de forma a
responder a problemática em estudo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
A partir das observações realizadas e dos dados coletados com a aplicação dos
questionários com 13 professores foi possível se chegar aos resultados quanto à questão
de como acontece a inclusão de alunos imigrantes, refugiados venezuelanos no ensino
fundamental II, séries iniciais, na Escola Estadual Francisca Elzika de Sousa Coelho, no
município de Boa Vista, estado de Roraima.

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS DOCENTES
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A primeira questão foi referente a sua formação? Obteve-se que 62% dos
profissionais possuem especialização; 23% mestrado e 15% possuem graduação. Nesse
sentido, é perceptível que o quadro de professores apresenta uma formação qualificada,
porém, sabe-se que o contexto atual que vivemos exige que o professor esteja sempre em
processo de formação continuada e atualização, para que possa enfrentar de forma
eficiente os desafios de seu cotidiano profissional.
A segunda questão estava relacionada ao domínio da língua espanhola?
Constatou-se que 8% não entende; 84% entende parcialmente e 8% fala e escreve com
fluência. Partindo desta realidade, cabe uma discussão, visto que o domínio da língua
espanhola frente à inclusão do aluno imigrante refugiado venezuelano é considerado um
fator significativo neste processo.
Na terceira questão foi perguntado qual é a importância de discutir o processo de
inclusão de alunos imigrantes refugiados venezuelanos na escola? Verificou-se que 100%
dos professores participantes reconhecem a importância de discutir o processo de inclusão
de alunos venezuelanos na escola, fator este considerado positivo, pois é neste processo
de discussão e reflexões que as possibilidades de descobrir, identificar e planejar meios
de viabilizar a inclusão seja concretizado de forma eficaz, garantindo os direitos dos
alunos imigrantes venezuelanos.
A quarta questão, abordou qual é a concepção do profissional em relação ao aluno
imigrante da Venezuela em sala de aula? Constatou-se que 8% consideram ótimo ter
alunos imigrantes venezuelanos em sua sala de aula; 69% consideram ser bom ter os
alunos em sala de aula e 23% tem outras concepções. A realidade apontada por meio dos
dados acima é considerada satisfatória, pois acredita-se que a concepção do professor é
um fator determinante para sua prática pedagógica e a forma como lida com seus alunos,
sua postura, ação e relações interpessoais. Com base nesse contexto, chama-se a uma
reflexão como cada criança e jovens são percebidos e considerados no contexto da
diversidade.
Na quinta questão, foi abordado quais as dificuldades que você tem enfrentado em
sua atuação com o aluno venezuelano em sala de aula? Ficou evidenciado que 11% não
tem dificuldade; 56% o idioma; 6% não respondida; 16% mau comportamento; 6% a
aproximação da família da escola, e 11% vulnerabilidade social dos alunos. Com o olhar
para esta realidade, reconhece-se que um trabalho para a inclusão com a diversidade,
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principalmente frente ao público-alvo composto por alunos imigrantes refugiados
venezuelanos é considerado desafiador e também não se trata de uma tarefa fácil, porém
possível de serem superadas as dificuldades, e enfim, alcançar os objetivos propostos e a
finalidade maior de assegurar a aprendizagem para todos.
Na sexta questão, foi perguntado como os alunos têm respondido às metodologias
propostas em suas aulas? Verificou-se que 46% têm correspondido satisfatoriamente,
15% minimizado as dificuldades, 23% aumentado a participação nas atividades e 8% na
construção de convívio harmonioso. Portanto, a realidade em estudo revela-nos aspectos
significativos neste processo de inclusão entre alunos brasileiros e venezuelanos, visto
que foram citados fatores beneficiando ambas as partes, tanto no aspecto cognitivo,
quanto ao aspecto social.
Na sétima e última questão, foi perguntado ao profissional qual sua opinião sobre
o que falta na escola para melhorar o processo de inclusão deste aluno na escola? Quais
sugestões? É notório que nas respostas apontadas pelo participante revelaram fatores que
faltam na escola para melhorar o processo de inclusão dos alunos imigrantes refugiados
venezuelanos, pois, 5% responderam que falta um interprete, 30% apontaram a ausência
de formação continuada especifica nesta área, 30% destacaram a ausência de aulas de
língua portuguesa, 10% apontaram a necessidade de um currículo por meio de projetos,
15% disseram que precisava de um planejamento institucional coletivo e 10% apontaram
a carência de estratégias e didáticas, mais dinâmica inovadora.
Ao pensar nesta realidade, considera-se pertinente todos os elementos apontados,
no entanto chama-se atenção para uma reavaliação do Projeto Político Pedagógico da
escola que possibilitará a inserção de um currículo voltado para o atendimento à
diversidade de forma eficaz, bem como a implantação de ações que propiciem a inclusão
dos alunos imigrantes refugiados venezuelanos, público-alvo deste estudo.

CONCLUSÃO
Considerando a realidade retratada nos resultados obtidos nesta investigação, o
estudo revela que a Escola Estadual Francisca Elzika de Souza Coelho, no município de
Boa Vista, no estado de Roraima, promove a inclusão dos alunos imigrantes refugiados
venezuelanos, buscando cumprir os dispositivos legais que asseguram os direitos a esse
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público, sendo possibilitado, além da matrícula, sua permanência e aprendizado, pois é
um processo desafiador, uma vez que esse aluno tem em sua identidade vários fatores
como: cultura diferente, costumes, crenças, encontra-se em vulnerabilidade, além de um
sentimento de deixar seu país, que acabam interferindo nesse processo, acarretando
dificuldades, tanto por parte dos alunos como professores que, para superá-las, faz-se
necessário a escola se ressignificar e reconstruir um currículo que atenda com êxito essas
particularidades e especificidades.
Apontar propostas para a melhoria do processo de inclusão dos alunos
venezuelanos na escola no ensino fundamental II, anos finais. Nessa perspectiva, destaca–
se que o professor deve adotar uma abordagem sociointeracionista como fator
imprescindível nesse processo de inclusão e construção do conhecimento. Ainda se
enfatiza a necessidade de proporcionar estratégias que possibilitem a motivação do aluno,
o qual vem com uma baixa autoestima, enfrenta dificuldades que acabam interferindo na
aprendizagem, cabendo ao professor propiciar estímulos para que possam superar suas
dificuldades.
O estudo ainda mostra a importância da formação continuada de forma crítica e
reflexiva sobre as práticas pedagógicas, para uma ressignificação do projeto pedagógico
e ampliação do conhecimento, bem como, potencialização de suas habilidades e
competências, de forma a superar suas dificuldades e promover a inclusão. Cabe lembrar
que, o professor também precisa exercer seu papel de mediador e ter um compromisso
ético e social, de modo a romper com paradigmas conservadores e tradicionais, que
acabam acarretando à exclusão dos alunos.
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CAPÍTULO X
A INDISCIPLINA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
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RESUMO:
A presente pesquisa busca uma compreensão sobre as possíveis questões que estão
colaborando para a indisciplina de alguns alunos do ensino fundamental. Assim, Souza
(2009), Bossa (1994), Piaget (1990), Pain (1985), Polity (2011), Morales (2003),
Gonçalves (2002) outros autores, são inseridos nesse trabalho, como base na sustentação
de respaldo e sendo, através de suas ideias e pensamentos, para que possamos ser
auxiliados na sustentação de uma fundamentação mais sólida podendo assim contribuir
para se chegar a um consenso sobre o que gera o comportamento indisciplinar. Este texto
tem como objetivo discutir sobre as possíveis questões da indisciplina no contexto
escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Indisciplina. Anos Iniciais. Soluções.

INTRODUÇÃO
Há algum tempo a indisciplina é vista como um dos maiores problemas na
educação brasileira, um obstáculo que preocupa uma maior parte dos profissionais da
educação do país. Esta situação continua fazendo parte da atualidade, e um dos fatores
que muito vem interferindo na relação entre aluno e professor, partindo do pressuposto
que a indisciplina é um fenômeno muito mais complexo, não cabe visualizar que os alunos
são os únicos culpados, há vários fatores que contribuem para esta situação como:
problemas sociais, culturas, psicológicos e familiares apresentados por estes indivíduos.
A indisciplina no contexto escolar, de acordo com Garcia (1999), está relacionada
a fatores internos ou externos a escola. Entre as razões internas estariam, por exemplo, as
condições de ensino e aprendizagem, a natureza do currículo, as características dos
alunos, aos modos de relacionamento estabelecidos entre alunos e professores, e o próprio
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sentido atrelado à escolarização. Entre os fatores externos destacam-se a violência social
e os conflitos psicológicos causados por ela, a influência da mídia e o ambiente familiar
dos alunos.
A motivação que conduziu a escolha do tema “indisciplina” aconteceu após o
estágio de diagnóstica e alternativa de intervenção clínica, no qual podemos observar
como a falta de indisciplina influência na relação professor aluno no que se refere à
aprendizagem, portanto é importante conduzir um estudo para compreensão desses
professores na perspectiva de intervir pedagogicamente no processo de construção social
da indisciplina.
Dessa maneira, o contexto em discussão é bastante abrangente podendo interferir
no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a desmotivação do aprendizado
do discente e a didática do professor. O comportamento indisciplinar da criança torna seu
maior inimigo na construção e desenvolvimento de sua aprendizagem, a contribuição da
família e da instituição de ensino é de fundamental importância na construção de sua
personalidade, assim é possível um bom desempenho social na sua vida escolar.
A referida monografia tem como tema indisciplina e pretende investigar os
componentes que geram as dificuldades na aprendizagem em alunos dos anos iniciais do
ensino fundamental, no trajeto desse processo desenvolvido, a indisciplina é como um
obstáculo que interfere na construção do desenvolvimento social da criança, sendo
compreendidos todos os aspectos que colaboram pra este tipo de comportamento tanto
para contribuir na prática pedagógica como nas dificuldades de aprendizagem dos alunos.
A presente pesquisa deu respaldo ao tema indisciplina quando nos questionamos
de que forma o psicopedagogo pode contribuir nas ações pedagógicas para intervir na
aprendizagem dos alunos que dispõe este tipo de comportamento? Esta será a principal
discussão desse trabalho monográfico, no qual as informações coletadas têm a pretensão
de informes familiar, escolar, e pesquisas bibliográficas, referente à problemática.
O principal objetivo do trabalho não se resume apenas a obtenção de notas para a
conclusão do curso de especialização em psicopedagogia mais para adquirir
conhecimentos e compreender como acontecem as intervenções psicopedagógica e suas
contribuições na aprendizagem dos sujeitos que dispõem de dificuldades em seus
processos de ensino aprendizagem, o enfoque principal é a indisciplina, justamente por
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se tratar de uma questão que está muito presente na sala de aula, e vem preocupando as
práticas educativas dos educadores no cotidiano escolar.
Este estudo é composto em três capítulos, o primeiro capítulo contextualiza a
indisciplina-conceitos e teorias relacionadas às intervenções psicopedagógica, o segundo
capítulo enfatiza a indisciplina escolar um desafio no processo de ensino aprendizagem,
no terceiro e último capítulo aponta a psicopedagogia como um auxílio aos professores,
logo após serão apresentadas metodologias para a amostra do estudo de casa, continuando
com discussões e resultados por fim as considerações finas.

O QUE É INDISCIPLINA?
Segundo o vernáculo, indisciplina é “falta de disciplina; desordem; desobediência;
rebelião” (FERNANDEZ, 1981, p.731). Portanto, segundo o dicionário, ser
indisciplinado significa não obedecer ao conjunto de regras que visam manter a boa
ordem em uma organização (a escola, por exemplo), não obedecer à autoridade e ser
rebelde.
Indisciplina e violência são termos que se completam. Podemos pensar que a
indisciplina levada a extremos deriva para a violência e que, dessa forma, essa seria a
manifestação última da indisciplina na escola. Nos atos ou comportamentos que entram
na lista dos indisciplinados é comum encontrarmos empurrões, chutes, tapas, grandes
brigas, ofensas verbais acompanhadas de atos físicos, depredações e outros. Ocorrências
desse tipo estão cada vez mais frequentes no cotidiano das escolas brasileiras, sejam elas
públicas ou privadas. Claro está, que a violência que atinge hoje a escola não se restringe
aos comportamentos citados acima. Podemos acompanhar por meio da mídia casos de
chacinas, estupros, assassinato de alunos e professores, bombas e outros atos que atentam
contra a vida humana.
Nos últimos anos às instituições de ensino no nosso país tem mobilizado
professores, técnicos e pais, e algumas vezes até os alunos sobre as questões problemas
relacionados à indisciplina, sem distinção de escolas públicas ou não. Como ressalta
Aquino (1996) que a indisciplina atravessa indistintamente as escolas públicas e privadas,
apesar dos diferentes significados atribuídos para a mesma, mesmo assim muitos
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relacionam esta situação problema, apenas nas escolas públicas. Sabe-se que esta
realidade também faz parte das escolas privadas.
O contexto em discussão vem sendo alvo de reflexão por se tratar de uma das
maiores dificuldades enfrentadas em sala de aula hoje, apesar de ser um assunto
superficialmente alvo de debates continua bastante atrelado à falta de clareza e consenso
ao que se refere o significado do tema em debate. La taille (1996), expõe que, se
entendemos por indisciplina comportamentos rígidos por um conjunto de normas, a
indisciplina poderá se traduzir de duas formas: a primeira envolve a revolta contra essas
normas, em quanto que a segunda o desconhecimento delas, ou seja, no primeiro caso a
indisciplina seria a forma de desobediência e no segundo caso seria o caos
comportamental, a desorganização das relações. Já para o filósofo Kant, a indisciplina é
condição necessária para ensinar a criança a controlar seus impulsos e afetos, se
preocupando com o futuro da humanidade.
Esta situação de comportamento no educando é algo que preocupa os educadores
por não saberem como lidar com algumas atitudes decorrentes de sala de aula como:
agressão, violência, xingamento e outros atos que perturbam a relação entre professor–
alunos, sem saberem como lidar com esse tipo de situação, ficam à mercê de
procedimentos metodológicos fracassados. Nesse sentido, Snyders, (1996, p. 33) diz que
“a escola deveria ser um local de alegria para os alunos e também para os professores”.
O sistema educacional deve trabalhar com o intuito de suprir essas dificuldades,
propondo metas que auxilie a classe educativa para lidar com essa situação. Já a família
refletir sobre seus deveres com relação aos seus filhos, que está muito relacionado à
ausência de impor limites. Segundo Lobo (1997, p. 524), “os limites são de importância
fundamental na educação, porque eles influem diretamente no desenvolvimento da
personalidade, estabelecendo o comportamento das crianças e facilitando sua
socialização”. Também La Taille enfatiza que as crianças precisam adquirir regras e
formas de condutas e estas somente podem vir de seus educadores, pais ou professores
(1997, p. 524). Em consonância com esse argumento, La Taille (2002, p. 9), analisa que
[...] Crianças precisam si aderir a regras e estas somente podem vir de seus educadores.
Portanto, os comportamentos indisciplinares das crianças vistas como
inadequados podem está relacionado à maneira como seus educadores estão repassando
esses valores. Sabe-se que todo ser humano traz consigo o direito de escolher que atitudes
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querem pra si, mas também a sua relação com o meio pode influenciar as ações da sua
personalidade quanto indivíduo ou não, essa formação de princípios vai depende do
caráter que a pessoa quer pra si.
A formação da personalidade acontece desde o nascimento do ser humano onde
começa a acontecer suas primeiras atitudes ocorrendo na sua relação com o objeto de
estudo. O indivíduo pouco a pouco começa a desenvolver atitudes decorrentes do seu
espaço ou de si próprio. Durante o percurso de sua trajetória ele começa a se deparar com
situações de regras e valores instituídos pela sociedade onde o mesmo terá que optar sobre
sua personalidade.
Durante o processo de aprendizagem todas as instituições envolvidas terão
importância na formação de atitudes desse ser, em principal a família e a escola. Os dois
contextos são formadores de opiniões precisando um do outro para adquirir bons
resultados. O indivíduo, adquire como base inicial o meio familiar, ela é entendida como
um primeiro contexto de socialização exercendo incontestavelmente influências sobre a
criança e adolescente.
A atitude dos pais e sua maneira de criar e educar são agentes que interferem no
desenvolvimento individual e negativamente pode influenciar o comportamento da
criança na escola. De acordo com esta perspectiva, Moreno e Cubero (1995) identificam
na literatura especializada três estilos de práticas educacionais paternas (principalmente
no que se refere à forma de lidar com a indisciplina), predominante na maior parte das
famílias e suas influências sobre o comportamento da criança.
Chamam de “pais autoritários” aqueles que, além de serem pouco
comunicativos e afetuosos, são bastante rígidos, controladores e
restritivos quanto ao nível de exigência de seus filhos. (...) Em
contrapartida, os ‘’pais permissivos’’ valorizam o diálogo e o afeto. São
pais que têm enorme dificuldade em exercer algum tipo de controle
sobre a criança, Normalmente, diante de uma situação de conflito,
teimosia ou birra não estabelecem limites e parâmetros. (...) Já os “pais
democráticos’’, por sua vez, parecem conseguir um maior equilíbrio
entre a necessidade de controlar e dirigir as ações infantis, de exigir seu
amadurecimento e independência, e o respeito às necessidades,
capacidades e sentimentos de seus filhos.

As autoras em discussão relatam sobre três tipos de educação familiar, e
consequências identificadas cada uma no comportamento da criança, primeiro se refere
aos que obtêm uma educação familiar autoritária, em alguns casos podem demonstrar ser
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pessoas obedientes e organizadas, mas por outro lado são pessoas muito tímidas, sem
conseguir expor suas próprias opiniões, não tem autonomia própria, nem direito a
justificativas com relação ao que os pais estabelecem, colaborando em ações na tentativa
de ganhar algum tipo de gratificação ou se prevenir de castigos.
Os filhos de pais permissivos apesar de serem mais alegres e determinados
diferentes dos quer recebem uma educação autoritária. Esses, os pais não exigem e têm
pouco controle sobre seus filhos, já os que recebem a educação democrática além de
serem bastante controladas e uma imensa capacidade de tomar iniciativas para
desenvolver o que deseja, tentam demonstra os valores e morais difundidos em sua
família foram interiorizados, parecem assumir determinadas posturas por seus valores
intrínsecos e não pelo temor às sanções externas.
Não se pode negar o poder e influência que a família exerce na educação de seus
filhos, entretanto essa influência não se restringe uma única fonte de aprendizagem na
formação do indivíduo, existem vários contextos socializadores, como a escola também
é responsável sobre o repasse desses valores resumidos em: conhecimentos de regras,
cooperação, partilha de responsabilidades e solidariedade, tais reponsabilidades, pode
provocar nas crianças rebeldia e falta de limites, normalmente são atos decorrentes de
incapacidade ou descaso da família em transmitir esses valores a criança. Aquinov (1996,
p. 48), sublinha que:
[...] do ponto de vista sócio histórico a escola é palco de confluência
dos movimentos históricos (as formas cristalizadas versus as forças de
resistência), [...] e do ponto de vista psicológico ela é profundamente
afetada pelas alterações na estruturação familiar.

Entretanto comportamento, funções psíquicas valores etc., fazem parte do ser
humano e estão intimamente ligados ao aprendizado, já a contribuição dessa apropriação
só será possível se a família disponibilizar de pascerias com a escola para que ela consiga
desempenhar seu papel, quanto instituição, sabendo que uma depende da outra para
enfrentar o problema de comportamento indisciplinar nas salas de aula.

CONCEITOS E TEORIAS
A indisciplina definida como um assunto amplo em seus conceito e teorias, suas
causas não se definem a uma explicação isoladamente, há vários fatores contribuintes
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neste tipo de comportamento. Os relatos aqui expressos por alguns autores, falando sobre
essa problemática, identificam diversos agentes que colaboram para tal situação.
Culminando com este pensamento (GARCIA, 1999, p. 104), enfoca que:
A indisciplina é plural, tanto em conceito quanto em suas causas,
expressões e implicações no universo escolar. Não apresenta uma causa
única (...). um deles relacionados ao que denomina causas internas, e o
outro associado às causas externas a escola, entre as causas internas
podem ser destacadas: as condições materiais nas quais ocorrem o
processo ensino- aprendizagem, os relacionamentos interpessoais,
ambiente escolar (...). As causas externas poderíamos considerar os
seguintes aspectos: ambiente familiar, violência social e a influência
exercidas pelos meios de comunicação (...).

Conforme já mencionadas, as ideias acerca da indisciplina, suas causas estão
longe de serem consensuais. O assunto em estudo expõe diversos aspectos internos e
externos nos quais influenciam as crianças e adolescentes a desenvolverem em seus
percursos históricos do processo ensino-aprendizagem. Tais comportamentos
indisciplinares são descritos como um conjunto de valores e expectativas que variam ao
longo da história entre diferentes culturas e numa mesma camada social.
Entretanto não se pode falar da indisciplina sem citar a palavra disciplina, que
estão intimamente ligados ao contexto escolar. Os procedimentos metodológicos fazem
porte do processo democrático da instituição relacionadas a uma noção de regras e normas
instituídas pelas escolas. Dessa forma pretendendo estabelecer uma meta para alcançar
bons resultados na intenção de acabar com o problema decorrente em salas de aula hoje,
mas que sempre esteve presente e continua sendo um obstáculo enfrentado pelos
professores (CLARITA; FERNANDES, 2002, p. 17) explicam essa diversidade de
entendimento sobre o que vem a ser indisciplina.
Quando nos deparamos, não às significações, mas aos comportamentos, torna-se,
porventura, mais difícil proceder a uma caracterização generalizável do que é a
indisciplina, uma vez que é praticamente impossível estabelecer. Universalmente quais
os comportamentos ou situações concretas merecedoras de tal adjetivação. É, aliás, este
fato que legitima que para alguns autores (HARGREAVES, 1978) a indisciplina seja
vista, antes de mais nada, como um processo de categorização, de atribuição a alguém ou
a uma determinada situação da categoria de indisciplinado [...] processo que, como é
sabido, não é uniformemente protagonizado por professores e alunos, nem mesmo entre
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os professores, o que oferece mesmo variações no mesmo professor consoante as
situações.
CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo, foi possível discutir conceitos sobre a indisciplina
escolar, um agente contribuinte de problemas comportamentais enfrentados nas escolas
de nosso país, assim, percorrendo com o auxílio de vários materiais utilizados, percebese os desafios que os profissionais da educação vêm enfrentando ao se comprometer no
processo educativo dos sujeitos.
Percebe-se que para ajudar a resolver o problema da indisciplina é necessário a
participação da família na escola, a qual deve propor estratégias como: reuniões
bimestrais pra expor a problemática referente à indisciplina escolar para se alcançar a
participação dos pais visando bons resultados.
Também é importante que o pedagogo promova meios que incentivem os
alunados à participação na interação das atividades desenvolvidas em classe, cabe ao
professor tornar suas aulas mais dinâmica na perspectiva de trazer a participação dos
alunos nas aulas ministradas.
Por fim, podemos concluir que, diante da situação apresentada, a instituição
escolar deve promover projetos pedagógicos visando uma parceria entre ambas as partes
para contribuir nesta relação, aprimorando um bom desenvolvimento dos educando em
suas práticas educativa, também é necessário a participação de um profissional
psicopedagogo no ambiente escolar como suporte aos professores, visando colaborar com
a prática pedagógica.
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RESUMO:
Este artigo discute questões referentes ao processo de inclusão de alunos portadores de
necessidades especiais no ambiente escolar, com foco na realização de atividades lúdicas
como meio que contribui para que esse processo aconteça de forma mais ágil nas escolas.
O presente trabalho tem como objetivo mostrar que a inclusão é algo que pode acontecer
verdadeiramente, se pensarmos nas necessidades do portador de deficiência e enxergá-lo
como cidadão, com suas dificuldades e limitações, mas também com suas qualidades e
capacidades. A metodologia para a construção deste artigo foi a pesquisa bibliográfica
mediante o método descritivo. Primeiramente apresentam-se algumas leis sobre educação
inclusiva, posteriormente a questão de como é importante a ação do brincar/jogar para a
criança, o quanto é essencial para a formação do educando, pois possibilita a integração
e socialização dos sujeitos no ambiente educacional. Hoje a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação garante o direito desses educandos com atendimento preferencialmente na rede
regular de ensino, com respeito e suas habilidades e individualidades. Neste contexto cabe
à escola propiciar um ambiente favorável ao aprendizado dos alunos com necessidades
especiais de forma lúdica.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende abordar a questão da inclusão escolar de alunos portadores
de necessidades especiais por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas em sala de
aula, a fim de mostrar sua relevância no processo de aprendizagem e desenvolvimento
infantil e sua contribuição para interação e ambientação destes alunos.
É fundamental destacar que para o processo de inclusão é essencial não apenas
garantir e cumprir o direito dos alunos especiais de serem incluídos no ambiente escolar
segundo impõe a legislação, mas proporcionar condições para que esse processo inclusivo
aconteça de fato e não seja somente uma ordem que tem que ser executada.
O objetivo principal deste trabalho é mostrar a importância da ludicidade no
desenvolvimento da aprendizagem do aluno com necessidades especiais. A atividade
lúdica, os jogos, as brincadeiras em geral, são muito importantes para a formação da
criança e, a escola é o espaço no qual está inclusão deverá ocorrer de forma mais natural.
Segundo Staimback (1999, XII- apud GIL) a escola "é um lugar dos quais todos
fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados por seus
colegas", por isso é importante perceber que não será apenas as leis que farão com que o
processo inclusivo realmente aconteça em uma classe regular de ensino, é preciso mais.
Assim, a ludicidade seria um meio eficiente de contribuir para que o processo de inclusão
aconteça. Logo, a ludicidade pode ser uma atividade facilitadora durante esse processo.
Alguns autores que discutem a educação inclusiva contribuíram para enriquecer a
temática aqui explicitada, como Vygotsky (1984), Almeida (2008), Santos (2000),
trouxeram grande contribuição para este trabalho.
Sem dúvida, ao brincar as crianças se ajudam e veem o outro como sujeito que
interage e atua com o meio e não releva suas limitações, sejam elas de qual natureza for.
O ato de brincar, o jogo em si, por tanto, ajudam nesse processo, pois ao brincar as
crianças não visam as diferenças, apenas naturalmente socializam-se umas com as outras.
A missão de incluir o educando portador de necessidades especiais em uma classe
regular de ensino tem como função proporcionar à integração e a socialização dos
educandos independente das limitações que apresentem, logo, a ludicidade pode ser uma
atividade facilitadora pelos valores e fruições que ela proporciona.
O trabalho está dividido em três partes. O primeiro capítulo aborda aspectos legais
que se referem aos portadores de necessidades especiais, como a Declaração de
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Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), além da
Constituição Federal (1988), e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), entre
outros. O segundo capítulo fala a questão da ludicidade, aspecto natural do ser humano
que está mais presente no período da infância, época na qual eles estão se desenvolvendo,
aprendendo. E, posteriormente, no capítulo três enfoco a questão do lúdico na escola,
mostrando em quais momentos ele está presente no ambiente escolar, de que maneira as
atividades são trabalhadas para que o aluno especial participe, interaja com os colegas e
por fim, seja incluído no ambiente escolar.

POLÍTICAS E LEIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Na legislação temos a concretização dos nossos direitos, direitos estes que foram
garantidos através de muita luta da população no decorrer da história. E não foi diferente
para os portadores de necessidades especiais, para que tivessem seus direitos garantidos
eles tiveram que ir à luta. Já foram muitas conquistas, mas muito ainda precisa ser feito
para que a inclusão das pessoas com deficiência seja uma verdade em meio a sociedade.
Inicialmente, vamos entender o que é educação especial e quais as garantias para
estes alunos, para podermos buscar formas de realizá-la nos ambientes educacionais.
Segundo a Lei n. 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir
em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes
comuns; IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos

137

programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do
ensino regular (BRASIL, 2005).

Referente ao aspecto legal, a questão da educação especial foi realmente pensada
pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases que estabelecia que a educação dos
portadores de necessidades especiais deveria se enquadrar ao sistema geral de educação.
Na Constituição Federal de 1988, Art. 208, fica claramente assegurado o direito
dos portadores de necessidades especiais à educação (BRASIL, 1988):
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
III- Atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um.

Podemos perceber que é dever do governo oferecer ensino gratuito, inclusive para
os educandos portadores de necessidades especiais. Onde o ensino deve ser oferecido em
uma rede regular, e que sejam desenvolvidas as capacidades desses alunos, respeitando
seus limites sejam eles físicos, mentais, sensoriais.
Além das leis que já foram mencionadas, existem políticas voltadas para os
portadores de necessidades especiais, que obtiveram conquistas legais, como por
exemplo, o Estatuto da criança e do adolescente (ECA), Lei Federal nº 8069/90, que diz
no art.54: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: III – atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino”.
Tanto a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), estão ratificando que a educação
dos portadores de necessidades especiais deve ser oferecida pelo Governo, em uma rede
regular de ensino e de forma gratuita, para que assim esses aluno sejam integrados na
sociedade.
Temos ainda a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que materializa normas de
proteção para as pessoas que tem alguma limitação, que encontramos na Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, regulamentada no Decreto nº 3.
298/99, não só consolida formas de proteção aos portadores de deficiência, como assegura
o exercício dos seus direitos. No Capítulo I, diz:
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Art. 2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à
pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao
desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social,
ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição
e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico
(BRASIL, 1999).

O referido decreto afirma ainda que são objetivos da Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:
I - O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade;
II - Integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados
nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social,
edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e
lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas
múltiplas causas e à inclusão social (BRASIL, 1999).

É importante ressaltar que todas as leis ou políticas voltadas para garantir os
direitos dos portadores de deficiência são importantes, pois todos esses direitos não foram
alcançados tão facilmente, e sim através de anseios e luta da sociedade para que fossem
assegurados os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Contudo, para
que esses direitos sejam concretizados de fato, o ambiente mais propicio é o ambiente
escolar, que é democrático, que é um espaço de socialização, reflexão e aprendizagem,
local onde se pode trabalhar para que as diferenças sejam aceitas e respeitadas por todos.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
Desde os primórdios da humanidade, já se tinha registro sobre o brincar. Tal fato
pode ser visto nas pinturas rupestres, nas danças, nas manifestações de alegria. Já nos dias
de hoje percebe-se a brincadeira de várias maneiras, nos esportes, nos jogos, nas danças,
no teatro e até na política (SANTOS, 2000).
Brincar, jogar é algo natural do ser humano, compreende atividades que
proporcionam alegria, divertimento e prazer para os que estão envolvidos na ação, além
de ajudar no desenvolvimento físico, cognitivo, intelectual, emocional e social do sujeito.
Essas atividades lúdicas estão presentes em todas as classes sociais, crianças de várias
idades brincam, se divertem através da ludicidade.
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O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo".
Se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo
apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. A evolução
semântica da palavra "lúdico", entretanto, não parou apenas nas suas
origens e acompanhou as pesquisas de Psicomotricidade. O lúdico
passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do
comportamento humano. De modo que a definição deixou de ser o
simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica
extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. Passando a
necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente. O lúdico faz
parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se
por ser espontâneo funcional e satisfatório (ALMEIDA, 2008, on line).

Ainda, para Vygotsky (1984), o brincar é definido pela situação da imaginação
criada pela criança, e que tende a suprir necessidades que mudam conforme a idade. Com
o crescimento surgem novas necessidades que poderão ser satisfeitas através da
capacidade imaginária da criança.
As brincadeiras são importantes para o desenvolvimento do sujeito independente
se ele tenha ou não alguma limitação. Durante as atividades lúdicas não há por parte de
quem as pratica, um olhar para o diferente, mas todos são vistos como capazes de realizar
a atividade coletivamente, isso porque o mais importante é o desejo de estar junto com o
outro, mesmo que seja para competir, é poder usufruir do movimento que a atividade gera
e suas fruições.
Qualquer tipo de atividade lúdica favorece o processo de inclusão, pois estimula
o processo de integração entre as crianças, elas aprendem a compartilhar, a cooperarem
umas com as outras e, principalmente, a respeitar os limites impostos por elas mesmas,
“a ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. Brincar não é
exclusivo das crianças, é próprio do homem e uma das suas atividades sociais mais
significativas”. (NHARY, 2006, p. 57).
O ato do brincar ou jogar traz muitos benefícios, pois contribui para o
desenvolvimento físico, social, intelectual, respeito ao outro, a criança supera os desafios
através da brincadeira ou jogo, além disso, os educandos aprendem a serem cooperativos,
aprendem regras, a lidar com seus limites, enfim, não é somente uma atividade que
proporciona alegria, prazer, divertimento, direta ou diretamente está trabalhando na
formação do sujeito, para que ele aprenda a conviver com os outros, a respeitar, a aceitar
as pessoas que são diferentes, independente que tenham ou não alguma deficiência.
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Diante disso, entende-se que a ludicidade é importante para a saúde física, mental,
social, envolvendo o emocional e intelectual do ser humano. Através da brincadeira a
criança (re)significa seu mundo, se reequilibra, recicla suas emoções e sacia a necessidade
de conhecer. É brincando que a criança interage com o mundo que a cerca e vai se
desenvolvendo.

INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
A educação inclusiva não consiste simplesmente no ato de matricular o educando
na escola, como determina a lei. Muitas vezes o educando está em um ambiente escolar
e é ou sente-se excluído de alguma forma, não havendo então a interação e a socialização
desses alunos.
A visão da inclusão consiste em conseguir meios para que esse educando seja
incluído no espaço educacional, e social que é a escola, e não o contrário, forçando o
educando a se moldar ao ambiente para ser inserido na escola, como ocorreu durante
muito tempo.
Não é suficiente que o educando com necessidades especiais esteja em uma classe
regular de ensino, é importante que ocorra uma interação com os colegas de classe nas
atividades que são desenvolvidas, como trabalhos manuais, jogos, brincadeiras, enfim,
atividades que contribuam para o trabalho em grupo, a cooperação, estimulando assim o
relacionamento social do educando especial.
São lúdicas as atividades que propiciem a vivência plena do aqui-agora,
integrando a ação, o pensamento e o sentimento. Tais atividades podem
ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que possibilite
instaurar um estado de inteireza: uma dinâmica de integração grupal ou
de sensibilização, um trabalho de recorte e colagem, uma das muitas
expressões dos jogos dramáticos, exercícios de relaxamento e
respiração, uma ciranda, movimentos expressivos, atividades rítmicas,
entre outras tantas possibilidades. Mais importante, porém, do que o
tipo de atividade é a forma como é orientada e como é experienciada, e
o porquê de estar sendo realizada. (ALMEIDA, 2008, on line).

De acordo com Teixeira (1995, p. 49):
o jogo é um fator didático altamente importante; mais do que um
passatempo, ele é elemento indispensável para o processo de ensinoaprendizagem. Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação
básica de todos os professores que têm intenção de motivar seus alunos
ao aprendizado.
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Para Nunes (2008, p. 40):
[...] o jogo no processo ensino-aprendizagem somente tem validade se
usado na hora certa, e essa hora é determinada pelo seu caráter
desafiador, pelo interesse do educando e pelo objetivo proposto. Jamais
deve ser introduzido antes que o educando revele maturidade para
superar seu desafio, e nunca quando o educando revelar cansaço pela
atividade ou tédio por seus resultados.

A inclusão do aluno que tem alguma limitação tem que ser realizada de maneira
que ele sinta-se incluído na escola, participe das atividades que são desenvolvidas na
escola. A ludicidade é certamente um instrumento pedagógico essencial em sala de aula,
que precisa ser estudado e desenvolvido pelos educadores, sendo um importante meio de
interação que pode auxiliar e despertar na criança o interesse pela leitura e escrita,
possibilitando a formação do autoconceito positivo, havendo assim, um desenvolvimento
integral do educando. Portanto, brincar é uma necessidade básica que ajuda no
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social.
Consideramos então que o processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar
utilizando a atividade lúdica torna-se elemento motivador e facilitador, fazendo com que
os educandos com necessidades especiais possam assimilar os conteúdos, vivenciem
valores e atitudes de maneira prazerosa e divertida.

CONCLUSÃO
A inclusão escolar não é uma prática educativa a ser feita de qualquer forma, como
podemos ver, pois exige conhecimento de pais, professores e demais profissionais e
sociedade envolvidos no processo educacional. Ela reforça a prática de que as diferenças
podem ser aceitas e respeitadas.
A ludicidade deve estar dentro do espaço das salas de aula, pois este é um lugar
de encontro de pessoas com suas singularidades, no momento em que estão descobrindo
conhecimentos relacionados a vida e o mundo, começando uma caminhada que marcará
profundamente a sua história, as inter-relações entre os indivíduos, seus sentimentos,
afetos e sonhos, buscando a superação da fragmentação e do isolamento.
Quando valorizamos as atividades lúdicas, percebemos como a atividade natural,
espontânea é necessária para o aluno, pois através dela, o educando pode exercer sua
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capacidade de criar. É imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que
lhes são ofertadas dentro e fora do ambiente escolar. Diante disso a atividade lúdica pode
contribuir para melhorar o processo de aprendizagem do portador de necessidades
especiais e sua inclusão no ambiente escolar e na sociedade.
Concluímos este trabalho ressaltando que, segundo as literaturas pesquisadas, a
inclusão de alunos com necessidades especiais pode acontecer no ambiente escolar
através de atividades lúdicas, tornando esse processo não só uma obrigação legal, mas
uma interação com todos os envolvidos portadores ou não de algum tipo de deficiência,
permitindo que estes se desenvolvam e possam atuar dentro da sociedade de forma mais
ativa.
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CAPÍTULO XII
A MATEMÁTICA NA VIDA COTIDIANA (SITUAÇÕES-PROBLEMAS): A
CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA A PARTIR DE
ATIVIDADES LÚDICAS
Rodnei da Silva Tolentino37
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-12

RESUMO:
Este artigo objetiva pontuar fatores relacionados com a matemática que faz parte do
cotidiano de todas as pessoas, com enfoque no estudo de situações-problemas, buscando
contextualizar o ensino a partir de atividades lúdicas. A matemática está muito mais
presente na vida cotidiana do que aparentemente se pode supor. Hoje, há permanência de
se direcionar a aprendizagem para a compreensão ampla de ideias e valores
indispensáveis no momento atual; do mesmo modo, é importante ter conhecimentos e
habilidades cognitivas que assegurem o preparo para o desempenho profissional, de
acordo com os novos padrões tecnológicos e com as formas de gerenciamento do trabalho
a eles associados e, por fim, a formação de hábitos e valores que favoreçam o convívio
com as mudanças e com as diferenças, para se produzirem a solidariedade e a rejeição às
desigualdades sociais. A proposta central é pensar como se efetiva o lúdico na matemática
de forma contextualizada através de situações-problemas numa interação com a vida
cotidiana, contribuindo para a aprendizagem efetiva do aluno que, porventura, tenha
dificuldade nesse componente curricular. A escola, inserida num contexto em que a
tecnologia predomina, pode formar cidadãos autônomos e conscientes, permitindo que os
alunos tenham uma postura crítica diante da massa de informações com que são
bombardeados continuamente. Para a formação da autonomia é necessário que os alunos
se façam representar, considerando sua capacidade de produção simbólica nas múltiplas
linguagens, o que é essencial para se apropriarem das diversas formas de diálogo do
contexto atual.
PALAVRAS-CHAVE: Contextualização. Lúdico. Ensino. Aprendizagem. Situaçãoproblema.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, é notória uma grande preocupação de educadores da Matemática
com o ensino dessa disciplina. Dessas preocupações surgiram vários modos de ensinar a
Matemática: observam-se, professores atuantes no ensino da disciplina; algumas
inquietações por parte de outros diante desse processo e a aprendizagem desse
componente curricular torna-se para muitos, cada dia mais complexa.
A formação profissional consiste no processo teórico-prático, que busca enfatizar
e empregar a significância da criação de situações e condições de aprendizagem, para
colocarmos efetivamente, em prática, as teorias estudadas aproximando estas do cotidiano
escolar.
Percebe-se, dessa forma, que esse aprendizado se constitui em um instrumento de
conhecimento e de integração do acadêmico à realidade social. Nesse sentido, o propósito
é consolidar e estabelecer metas de qualidade que venham contribuir para o processo de
desenvolvimento de competências profissionais.
Contudo, a coleta de dados vem unir o acadêmico à produção do saber, ampliando
o caminho para possibilidades de atuação como profissional em educação especialmente
na área de matemática.
Podemos dizer que esse instrumento, voltado para a educação matemática servirá
como ferramenta que irá alavancar no apoio as discussões pedagógicas na elaboração de
projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na
análise das experiências adquiridas na vida acadêmica e profissional. Esperamos por meio
deste estar contribuindo para a atualização profissional.
A complexidade e as dificuldades presentes na formação de professores tornam
esta temática uma oportunidade para possibilitar o confronto entre o ideal e o real, as
dificuldades e os avanços, a teoria e a prática.
Justifica-se, portanto, tal necessidade, por ser essa disciplina tão assustadora para
uma grande maioria dos alunos, e pela necessidade de envolvê-los num processo
prazeroso e na busca de um melhor entendimento acerca do tamanho desinteresse
existente por esta área de conhecimento.
Nas vivências cotidianas como professor e como aluno, pôde-se constatar que
existe, de fato, certa aversão ao estudo da matemática, haja vista que as pessoas
apresentam uma resistência em aprender determinados conceitos matemáticos. Diante
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dessa problemática, o estudo sobre “O Lúdico na Matemática de forma contextualizada,
através de situações-problemas num enfoque cotidiano”, objetiva proporcionar, diversas
maneiras de conquistar o prazer pelo estudo da matemática, levando-o a acreditar em suas
possibilidades e procurando alternativas para aumentar a motivação pela aprendizagem,
estimulando a autoconfiança, a concentração, a socialização e interações entre os
indivíduos.
Na escola a aprendizagem de conceitos matemáticos deve proporcionar ao aluno
resolver questões necessárias ao dia a dia. Para tanto, o currículo escolar precisa está
ligado à realidade cultural do aluno já que, trata-se de uma disciplina que verdadeiramente
tem relação com as vivências sociais.
Portanto, faz-se necessário oportunizar uma aprendizagem com significância
conectando os conteúdos com a realidade dos educandos, já que, não cabe mais na
contemporaneidade um currículo que não venha dialogar com os problemas e realidades
que eles vivenciam.
Por esse viés, pode-se constatar que o objetivo desta pesquisa também é levar o
aluno a adotar uma atitude positiva em relação à Matemática, isto é, mostrar a importância
da matemática em nossas vidas, possibilitando a construção dos seus conceitos e
procedimentos, formulando e resolvendo problemas por si mesmo e, com isso aumentar
a sua autoestima e persistência diante da busca de soluções de problemas.
Diante dos pressupostos, torna-se pertinente abordar essa temática, pois a
matemática é uma ciência que causa desinteresse e dificuldade para a maioria dos alunos
e, por ser uma ciência exata e indispensável para a vida, faz-se interessante também
identificar a concepção dos alunos sobre o estudo da disciplina no sentido de compreender
o seu entendimento sobre essa área. Nesse sentido, deve-se atentar para o fato de que a
visão que os alunos possuem sobre a matemática influencia na sua relação com a
disciplina.
No percurso desta pesquisa, Albuquerque (1987) procura abordar essa temática
com o intuito de demonstrar como a ligação da matemática com a ludicidade e sua
contextualização, pode contribuir de forma ímpar para um aprendizado de qualidade e
aumentar o interesse dos alunos por esta disciplina tão rica em saberes, favorecendo o
desenvolvimento de habilidades no aluno como, por exemplo, o raciocínio lógico, o
pensar matemático e atividades matemáticas que promovam a criatividade, reflexão e

147

construção crítica. As reflexões realizadas indicam que este é um campo de estudo que
está em construção e que deu origem ao artigo ora apresentado.

A CONTRIBUIÇÃO DA MATEMÁTICA CONTEXTUALIZADA A PARTIR DE
ATIVIDADES LÚDICAS PARA A FORMAÇÃO DO SUJEITO
O componente curricular de matemática influencia consideravelmente na
formação cidadã do educando, visto que, esta ciência não deve ser tratada como uma
ferramenta utilizada para desenvolver isoladamente o raciocínio e as habilidades
cognitivas. Faz-se importante redirecionar o olhar para a matemática, abordando os
benefícios, os valores, enfim, tratar sobre um ensino voltado para a construção de uma
formação de qualidade. Assim sendo, torna-se imprescindível o desenvolvimento da
autonomia, da criticidade, da criatividade e da capacidade de argumentação; comprovouse a partir daí, a importância do ensino da Matemática como componente curricular.
O aprendizado da matemática deve ter como principal objetivo contribuir na
formação da cidadania e a sua evolução está associado à inserção do indivíduo, no mundo
do trabalho, no da cultura e no das relações sociais.
Para que o aluno seja inserido no mundo da relação social, a matemática
contribui na compreensão das informações, pois a sua aprendizagem
vai além de contar, calcular, ela nos permite analisar, medir dados
estatísticos e ampliar cálculos de probabilidade, os quais representam
relações importantes com outras áreas do conhecimento (MIRANDA,
2009, P. 3).

No mundo da cultura os conhecimentos matemáticos facilitam no aprendizado de
várias outras ciências e conteúdos, como: economia, física, química, biologia, sociologia,
psicologia, composição musical, coreografia, arte, esporte etc.
E para que todos esses conhecimentos sejam bem trabalhados é preciso que o
professor e os pais trabalhem em conjunto e utilizem de algumas técnicas que facilitem a
compreensão matemática. A Matemática sempre fora considerada pelos estudantes uma
ciência complicada e de difícil entendimento. Portanto, partindo dessa ótica, pessoas
ligadas à educação matemática estão criando condições metodológicas no intuito de
melhorar a relação professor x aluno x matemática. Diante de inúmeros recursos
tecnológicos, a Matemática tornou-se aplicável e visivelmente utilizável em diversas
situações.
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Contradizendo o que muitos pensam, a Matemática não é somente números,
regras, definições, propriedades e um amontoado de cálculos. Ela possui relações com a
história, que através de livros literários narra os fatos e acontecimentos transcorridos ao
longo da história. Os professores devem criar momentos de leitura sobre os eventos que
marcaram o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa importante ciência.
Com o passar do tempo, após as Guerras Mundiais, mais crianças passaram a ter
acesso à escola, e a educação matemática continuava seguindo os métodos tradicionais
de ensino, assim não poderia ter como resultado outra coisa a não ser um grande número
de reprovação e aversão à disciplina, pois o ensino da matemática tradicional não era
aplicado à realidade do aluno.
Os transtornos causados pelo ensino tradicional da matemática atingiram tal
proporção que foi necessário que estudiosos da área iniciassem um estudo, na década de
70, sobre Educação Matemática que atingiu os matemáticos do mundo inteiro. Estudaram
soluções e técnicas de como aplicar métodos diferenciados de avaliação,
contextualizando com a vida do aluno, relacionando a matemática com a psicopedagogia.
Esse movimento atingiu o Brasil com o surgimento, em 1997, dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). Os participantes do movimento da Educação Matemática
acreditam que esse documento contém informações necessárias para um excelente ensino
da matemática, contudo, alguns matemáticos não concordam com tal afirmação.
A ideia principal é não deixar o estudante participar da atividade de qualquer jeito;
devem-se traçar objetivos a serem cumpridos, metas a alcançar, regras gerais que deverão
ser cumpridas. Precisa ser conscientizado que aquele momento é importante para sua
formação, pois ele usará de seus conhecimentos e suas experiências para participar,
argumentar, propor soluções na busca de chegar aos resultados esperados pelo orientador,
porque o jogo pode não ter uma resposta única, mas várias; devemos respeitar as inúmeras
respostas desde que não fujam do propósito.
A utilização de atividades lúdicas na Matemática e de materiais concretos é
totalmente relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança. Há de se refletir que
alguns conteúdos específicos da Matemática não possuem relação com a ideia de serem
aplicados utilizando jogos, mas de certa forma promovem um senso crítico, investigador,
que ajuda na compreensão e entendimento de determinados tópicos relacionados ao
ensino da Matemática.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais a avaliação da
aprendizagem deve compreender o ensino oferecido, a atuação do professor, o
desempenho do aluno, a estrutura da escola, as ferramentas auxiliares promovidas no
ensino e a metodologia utilizada.
No processo, alguns equívocos são cometidos, como quando se acredita que
contextualizar é usar o meio do aluno para ser cenário dos exercícios dados em sala de
aula. Por exemplo, nos “probleminhas” deve-se usar futebol, coleção de figuras da moda,
animais, juventude, namoro, por estarem sempre presentes na vida de qualquer jovem ou
adolescente.
Contextualizar o ensino da matemática refere-se ao fato de que, a partir
dos “saberes” já internalizados pelos alunos, suas vivências e sonhos,
se criem condições de problematização pelos alunos, e então, eles se
vendo parte dessa construção, (co)autores desse conhecimento, se
colocam como atores principais desse teatro que é o processo contínuo
e dinâmico do aprender (SOLÉ, 1998).

Percebe-se, então, que a partir de situações simples e cotidianas, o professor
poderá colher dos alunos seus desejos e vivências, levantar sugestões presentes no
cotidiano, tabulando esses dados. Fazer uma estimativa com situações viáveis, escolher
uma situação que satisfaça a todos. Fazer o levantamento de material, pesquisa de preços,
custos, quantias que deverá ser arrecadada de cada aluno, ou seja, criar situações que
despertem o desejo e interesse deles.
Se algum conhecimento especial de matemática for necessário, o educador poderá
orientar os alunos a pesquisarem. Depois, socializarem o que aprenderam. O educador
poderá, então, fazer questionamentos, sobre material necessário para construção de algo
próximo aos mesmos. Quanto gastariam em dinheiro? Há uma forma de baratear o
produto? Qual expressão algébrica daria o valor a pagar em função do número de objetos
fabricados? Por quanto deveríamos vender esse produto no comércio? E se a venda for a
prazo?
E, assim, a partir dessas situações, o educador poderá trabalhar Estatística,
Aritmética, Álgebra, Geometria, Porcentagem, Juros, que são conhecimentos
matemáticos, mas também, trabalhar a socialização, a autonomia, a criatividade, a
expressão oral, promovendo dessa forma, uma aprendizagem significativa para os alunos.
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O conhecimento matemático também se constrói de forma global,
considerando todas as dimensões do humano. Percebe-se também que
foram construídos pelo homem e para o homem, na sua relação com o
meio em que vive. Portanto, ao se ensinar matemática, tem-se que
considerar as experiências e conhecimentos adquiridos pelo aluno, pois,
desde o seu nascimento, este já se encontra envolvido em inúmeras
relações (FREIRE, 1996).

Por outro lado, o mundo evolui. É dinâmico, num processo constante de
transformação. Em vista disso, o que se ensinou anos atrás pode hoje não ser significativo.
Com o surgimento da tecnologia que é um instrumento de fácil acessibilidade, os anseios
dos alunos são mais extensos.
Para Brandão (1991), acredita-se, que o aluno ao chegar à escola, não está
desprovido de “saberes” e considerando o avanço da tecnologia, em que informações de
todo o mundo são conhecidas em frações de segundos, não se consegue mais, pensar na
matemática fora do contexto social, intelectual e tecnológico do aluno. Por isso se fala
em contextualização do ensino: trazer o ensino da matemática para as vivências do aluno.

A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE
INTERPRETAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA
CIDADANIA.
A Matemática é componente importante na construção da cidadania na medida
em que a sociedade se utiliza cada vez mais de conhecimentos científicos e recursos
tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais constatam que a importância da
Matemática apóia-se no fato de que ela desempenha papel decisivo, pois permite resolver
problemas da vida cotidiana. Segundo este referencial o significado da Matemática para
o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela as demais disciplinas e seu
cotidiano.
Antes de ingressar na escola o aluno já vivencia a matemática diariamente, de
forma prática, através de tudo o que faz e vê no cotidiano. Então, aprender a matemática
na escola representa dar continuidade no processo de construção do conhecimento lógicomatemático adquirido desde cedo. Dessa forma, o educador deve estabelecer relações
significativas entre a matemática escolarizada e a matemática do cotidiano.
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Resolver problemas é a razão principal de se aprender e ensinar matemática. Dante
(1989, p. 84), salienta que
Aprender a resolver problemas matemáticos deve ser o maior
objetivo da instrução matemática. Certamente outros
objetivos da matemática devem ser procurados, mesmo para
atingir o objetivo da competência em resolução de problemas.
Desenvolver conceitos matemáticos, princípios e algoritmos
através de um conhecimento significativo e habilidoso é
importante. Mas o significado principal de aprender tais
conteúdos matemáticos é ser capaz de usá-los na construção
das soluções das situações - problemas.
Assim, a aprendizagem em matemática está ligada a compreensão, isto é,
apreensão do significado: aprender o significado de um objeto ou acontecimento
pressupõe vê-lo em suas relações com os outros objetos e acontecimentos estabelecendo
conexões.

O SABER MATEMÁTICO: INFORMALIDADE E PROCESSOS FORMAIS
A Matemática tem sido no decorrer dos tempos, a disciplina escolar mais temida
pelos alunos. Por sua vez, o ensino da Matemática, ao longo dos anos, tem sido
considerado o grande responsável pelo fracasso escolar e, consequentemente, vem
atuando como gerador da exclusão de significativa parte do alunado, conferindo à escola
um papel elitista e discriminatório.
Isso é válido para qualquer fase, ciclo, série, modalidade, tipo ou outro nome que
se queira dar, ou se dê, para as diferentes etapas de escolarização. Mais do que no ensino
regular, há que se ter preocupação com a formação e/ ou transformação dos conceitos
matemáticos, ou seja, com o ensino da matemática para a população jovem e adulta que
procura a escola, a fim de que dela não seja excluída mais uma vez.
O ensino da Matemática, no Brasil, tem passado por mudanças, porém não muito
significativas, a ponto de reverter à situação de descontextualização e de reprodução
atribuídas à escola.
Não há como se pensar em Matemática apenas como aprendizagem de regras,
cálculos, fórmulas ou quaisquer situações que levam a resultados através da
memorização. A vinculação da matemática à realidade social é de grande importância
para o sucesso de sua aprendizagem.
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Assim como o ensino da língua, a Matemática constitui instrumento primordial
do processo educativo. Como tal, esse processo deve ter por base a finalidade da educação
nacional, pois tanto os objetivos desta quanto a literatura educacional têm dado relevo à
formação do cidadão e ao exercício da cidadania, posto que os demais aspectos a esses se
agregam, para não dizer se subordinam.
Para reforçar essa assertiva, é bom deixar transparente que entende-se a cidadania
como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos,
civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. O exercício da
cidadania não pode prescindir os conhecimentos matemáticos, pois estes proporcionam
ao indivíduo condições de questionar e resolver diferentes situações-problema que
surgem no dia a dia. A Matemática está presente em todas as atividades humanas e as
ocorrências da vida diária exigem das pessoas conhecimentos matemáticos que as
auxiliem a resolver os problemas quantitativos que surgem a cada instante.
Por outro lado, toda ciência necessita de métodos matemáticos. A representação
de números, por exemplo, existe em toda parte: no jornal, no noticiário de TV, nos estudos
de diversas naturezas e estão presentes, entre outras áreas, na Física, na Engenharia, na
Medicina, na Botânica, na Zoologia etc.
A Matemática está em constante evolução para atender às necessidades do mundo
moderno. Saber Matemática torna-se cada vez mais necessário no mundo atual, em que
se generalizam tecnologias e meios de informação baseados em dados quantitativos e
especiais em diferentes representações.
Pedro Demo (1996) expressa que a Matemática indica a necessidade geral do
domínio do pensamento abstrato sistematizado, já tornado uma espécie de língua da
modernidade. Pode-se afirmar, sem constrangimento, que a dimensão política envolve o
conteúdo matemático e, por extensão, o processo de ensino-aprendizagem de Matemática.
Essa íntima relação da Matemática com os problemas e as necessidades sociais
trazem à tona a importância de se saber o conteúdo matemático e, portanto, de ensiná-lo.
As atividades de discussão em torno dos temas socioeconômicos, como custo de vida,
inflação, juros, reajustes de preços e salários, além de outros, não podem constituir alvos
principais, substituindo a socialização do conteúdo matemático ou tornando-o
assistemático.
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As camadas populares, no caso os jovens e adultos, na sua grande maioria
trabalhadores, não podem prescindir do domínio dessa ferramenta cultural. Assim, o
ensino da Matemática deve ir além de simples técnicas para sua compreensão (imediata);
ele deve oferecer meios que garantam ao aluno uma compreensão verdadeira dos
conteúdos ensinados, através de reflexões, análises e construções, visando a sua aplicação
no cotidiano. Esta aplicação não está apenas no fato de executar cálculos do dia a dia,
mas de realizá-los de modo a compreender e analisar o que se está calculando.
Cabe evidenciar que o jovem ou adulto que procura a escola o faz por necessidade
de, em sua maioria, já pertencer ao mundo do trabalho, que exige cada vez mais pessoas
que saibam perguntar, que assimilem informações e resolvam problemas utilizando
processos de pensamentos cada vez mais elaborados. É válido ressaltar, ainda, que esse
jovem e/ou adulto possui conhecimentos matemáticos adquiridos de modo informal ou
intuitivo, mas que precisam ser levados em consideração pelo professor, que deve ser o
facilitador da mediação entre o conhecimento informal e o sistematizado.
Como em todo processo de ensino-aprendizagem, o aproveitamento da
experiência e do saber do educando passa a ser a referência essencial para o trabalho em
Matemática. Dessa forma, o professor estará auxiliando na superação da dicotomia teoria
e prática, Matemática e realidade, educação e trabalho, partindo das situações-problema
próprias do contexto do aluno, contribuindo, dessa forma, para o redimensionamento de
sua prática social.
Desse modo, em uma aula de resolução de problemas, o professor deve fazer o
papel de incentivador e moderador das ideias geradas pelos alunos. Agindo assim, os
alunos participam ativamente, “fazendo matemática”, e não passivamente, “observando”
a matemática “ser feita” pelo professor.
Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre
uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. Este pode
ser modesto, mas se desafiar a curiosidade e puser em jogo as
faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios
experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta. Experiências
tais, numa idade susceptível, poderão gozar o gosto pelo trabalho
mental e deixar, por toda a vida, a sua marca na mente e no caráter.
(PÓLYA, 1985, p. 48).

A participação dos alunos é fator importante numa variedade de situações que lhes
permita descobrir, construir, teorizar e perceber a natureza dinâmica do conteúdo
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matemático e condição para que eles tornem sujeitos das transformações desejadas.
Assim ao invés de marginalizar o aluno, a escola precisa inclui-lo no processo de
recriação do conhecimento e possibilitar-lhe o uso adequado do produto desse processo.
Desta maneira, ele terá condições de superar os desafios que a vida lhe apresenta e verá
atendidas suas próprias necessidades.
Uma das formas de desenvolver o ensino contextualizado é realizá-lo de modo
interdisciplinar ou, pelo menos, articulado com outros conteúdos. A fragmentação facilita
a alienação e a mecanização dos conteúdos matemáticos. Em outras palavras, a educação
matemática, comprometida com a formação do cidadão e com o exercício da cidadania,
implica na sua integração com outros conteúdos, principalmente com os da língua
materna, desenvolvendo o ensino de forma contextualizada. Portanto, é importante que o
professor situe os alunos, explicando os objetivos, as aplicações do que está sendo
estudado e as possíveis relações com outros campos do conhecimento.
É válido destacar que, considerando que o cotidiano do ser humano é constituído
de problemas com os quais ele se defronta, os conteúdos matemáticos devem ser
abordados a partir desses problemas, que devem ser explorados pela escola, bem como a
educação matemática deve ter na resolução de problemas a linha mestra de sua
organização metodológica.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA
PROFESSORES E ALUNOS
Problema é qualquer tipo de atividade procedimental que seja realizada dentro ou
fora da sala de aula. No entanto, uma tarefa qualquer (seja matemática ou não matemática)
não constitui um problema.
Para que possamos falar da existência de um problema, a pessoa que
está resolvendo esta tarefa precisa encontrar alguma dificuldade que a
obrigue a questionar sobre qual seria o caminho que precisaria seguir
para alcançar a meta (POZO apud MERTZ; GROENWALD, 2007, p.
1).

Problema é qualquer situação que exija o pensar do sujeito para solucioná-lo.
Problema-matemático é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e
conhecimentos matemáticos para solucioná-la.
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Problema sempre envolve, para o aluno, uma relação entre o que já se
encontra assimilado e um novo conhecimento e para que ocorra a
aprendizagem é necessário a superação do novo e o antigo que ele já
conhece (PAIS, 2000).

Lester (1983), identifica problemas como uma situação que o indivíduo ou um
grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto
que o leve à solução.
Temos um problema sempre que procurarmos os meios para atingir um objetivo.
Quando temos um desejo que não podemos satisfazer imediatamente, pensamos nos
meios de satisfazê-lo e assim se põe um problema. “A maior parte da nossa atividade
pensante, que não seja simplesmente sonhar acordado, se ocupa daquilo que desejamos e
dos meios para obtê-lo, isto é, de problemas” (PÓLYA, 1985).
Pozo (1998) salienta que existe uma importante e sutil relação entre exercícios e
problemas, se um problema é repetidamente resolvido acaba por tornar-se um exercício,
a solução de um problema novo requer a utilização estratégica de técnicas ou habilidades
previamente exercitadas.
A diferença mais importante para o professor, entre problema e exercício, é a que
existe entre os problemas de rotina e aqueles que não o são. O problema que não se resolve
por rotina exige um certo grau de criação e originalidade por parte do aluno, enquanto o
problema de rotina não exige nada disso. O problema a ser resolvido tem alguma
possibilidade de contribuir para o desenvolvimento intelectual do aluno, enquanto o
problema de rotina não tem nenhuma.
O ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem deve abordar assuntos de
interesse do aluno, que estimule a curiosidade e que desencadeie um processo que permita
a construção de novos conhecimentos.
Na linguagem de Pólya (1945), falar de estratégias seria equivalente a
falar de “um plano para encontrar uma solução”, enquanto o
conhecimento operacional seria o que teríamos que colocar em ação
para “executar o plano” projetado estrategicamente. (GROENWALD,
2004, p. 79).

Assim, as estratégias de solução de problemas seriam formas conscientes de
organizar e determinar os recursos de que dispomos para a solução de um determinado
problema. As estratégias incluiriam o planejamento e organização das diferentes técnicas
adotadas para satisfazer submetas e metas.
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A solução de qualquer problema é um processo complexo que deve ser realizado
seguindo uma série de passos determinados, que segundo Pólya (1985), são os seguintes:
Compreender o problema; Conceber um plano; Executar o plano; Visão retrospectiva.
CONCLUSÃO
É evidente que a matemática no contexto escolar tem sido uma disciplina temida
e às vezes sem importância pelos alunos por não demonstrar contextualização com a vida
cotidiana, assim, necessita-se assumir o seu verdadeiro papel no ensino propiciando um
ensino e uma aprendizagem significativa, criativa, prática e contextualizada de acordo
com a realidade social do educando.
No cotidiano não escolar os discentes fazem uma matemática sem atitude
reflexiva, isto é, só ligada às necessidades reais. No dia a dia, desenvolvem noções de
geometria ao traçar e dividir canteiros fazem estatísticas e cálculo ao contar e separar
sementes lidam com finanças, ao estabelecer preços para a produção.
A matemática que lhes é imposta mais parece grego. Trata dos mesmos temas,
mas despreza a informação que vem de casa. O ensino da matemática deve partir das
experiências cotidianas do educando para a (des)construção de conceitos, visando uma
aprendizagem significativa. Se o docente desconsiderar essas evidências estará anulando
os sentidos da aprendizagem, mas isso não significa dizer que o professor deve limitar-se
somente aos conhecimentos prévios do aluno, será apenas o ponto de partida para novas
possibilidades de aprendizagens.
Os resultados obtidos nessa pesquisa levam a concluir que o desenvolvimento das
atividades lúdicas e ou contextualizadas contribuem para o aprendizado da matemática e
para o desenvolvimento social dos alunos.
Aprender brincando ou aprender conectando o conteúdo com o seu dia a dia,
trazendo para sua vivência social, não é apenas um passatempo quando se trata de ensinar
operações matemáticas que serão importantes para a necessidade dos alunos. Verificouse, portanto, que esse aspecto lúdico e contextualizado, consegue motivar e despertar o
interesse do aluno, pois, a partir dos erros e acertos e da necessidade de análise sobre a
eficiência de cada estratégia, é estimulado o desenvolvimento do raciocínio reflexivo
daqueles que jogam e, considerando-se a grande variedade de atividades criativas,
possíveis no ensino da matemática. Faz-se necessário que os educadores se voltem para
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tal fim, pois é grande a necessidade dos mesmos trabalharem práticas diferentes,
inovarem sua metodologia em sala de aula, de forma mais interessante e organizada.
Os professores, especialmente os de matemática, por terem conhecimento da
importância do lúdico na prática pedagógica, devem exercer de fato essas mudanças como
instrumento de experimentação, e que estas venham a fazer parte da cultura escolar após
analisá-las e avaliá-las, para assim poder introduzi-las em seu cotidiano docente.
Com isso, faz-se necessário o mais rápido possível, criar de forma geral um
trabalho pedagógico embasado no lúdico e na contextualização para que as aulas de
matemática estejam ligadas à vivência social dos alunos, que tenham significado para os
mesmos e passe a ser não algo insuportável, cansativo, mas, algo prazeroso que lhes dê
condições de compreensão; ou seja, criar um estabelecimento de aprendizagem, onde
alunos e professores façam parte de uma mesma “moeda” na aquisição de conhecimentos,
tornando-se dignos de uma escola que promova o indivíduo a ser sempre mais crítico e
reflexivo e se aproprie de grandes inovações.
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CAPÍTULO XIII
A MÚSICA NA SALA DE AULA E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
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RESUMO:
A referida pesquisa tem como objetivo analisar as experiências e práticas vivenciadas por
três educadores na Escola Municipal Professora Maria Madalena, localizada no
município de Guamaré/RN, tendo como finalidade analisar as intervenções com músicas
pelas professoras nas salas de aula da Educação Infantil, observando o processo de
aprendizagem das crianças. Neste sentido, as educadoras utilizam em sua prática docente
as cantigas de roda como recurso didático-pedagógico capaz de despertar nas crianças a
criatividade, a socialização e o estímulo a imaginação. Conforme estudos realizados pelos
pesquisadores: Borges (1994), Bréscia (2003), Brito (2003), Cascudo (1988), Faria
(2001), e Loureiro (2003). Dessa maneira a análise dos dados foi construída através de
questionários, os quais foram respondidos pelos professores mostrando como resultados
as práticas musicais utilizadas na Educação Infantil, sendo estas relacionadas à cultura e
aos saberes que os educadores trazem de suas experiências pessoais, as vezes até do senso
comum, e que ao trabalhar com música na escola não pode esquecer os conhecimentos
prévios da criança como afirma Dadid Ausubel, pelo contrário, o professor deve estimular
o poder de concentração e a criatividade das crianças contribuindo para sua formação
cidadã com um olhar crítico é um pensamento holístico.
PALAVRAS-CHAVE: Música. Crianças. Recursos Didáticos. Ensino. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a escola, como espaço legítimo de desenvolvimento de competências
e habilidades, onde se devem compartilhar diferentes formas de aprendizagens, precisa
sempre (re)organizar suas práticas para estimular seu alunado a despertar o interesse e a
capacidade de criar e desenvolver uma postura crítica acerca do que é aprendido.
Nessa perspectiva, a música desde os primórdios está presente em todas as
manifestações sociais e culturais do homem. Partindo dessa premissa é possível afirmar
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que a música é imprescindível na formação da criança para que ela, ao atingir a idade
adulta, alcance a maioridade intelectual e exercite sua criatividade de maneira crítica e
livre. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (2001, p. 45):
A música é a linguagem que se traduz em formas capazes de expressar
sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento
expressivo entre o som e o silêncio. Está presente em todas as culturas,
nas mais diversas situações: festas, comemorações, rituais religiosos,
manifestações cívicas, políticas.

Neste sentido, é importante ressaltar que a música é essencial no processo
educativo das crianças. Loureiro (2003) afirma que o aprendizado com a música deve ser
um ato de desprendimento prazeroso, comungando com as experiências da criança sem
ser uma imposição ou sem buscar a qualquer custo que a criança domine um instrumento,
o que pode minar sua sensibilidade e criatividade.
É importante lembrar que a criança ainda no período de gestação da mãe tem
contato com diferentes sons e ritmos e tal situação tem continuidade em toda a sua vida,
influenciando diretamente seu desenvolvimento cognitivo e afetivo de forma positiva,
favorecendo a criatividade, a expressão corporal, artística, a memorização e,
consequentemente, sua aprendizagem. Assim como favorece o comportamento social ao
melhorar suas relações no ambiente escolar, transformando a escola em um lugar mais
receptivo, acolhedor e alegre para a mesma.
Ademais, a música possui por si mesma, muitos elementos ricos em estímulos
para o desenvolvimento da criança. Contudo, a vivência da criança com atividades
musicais, ouvir, tocar, imitar, contribuem para o aprimoramento do conhecimento
cognitivo e afetivo.
A partir dessa análise, a pesquisa de campo foi realizada com enfoque descritivo
analítico através de questionário aplicado com três professoras dos níveis da Educação
Infantil da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, localizada no
município de Guamaré/RN. Com isso, podemos apontar como público-alvo as
professoras que atuam Educação Infantil, bem como crianças com 5 (cinco) anos.
Todavia, cabe aqui ressaltar, que atuar na área da Educação Infantil é estar
comprometido com o desenvolvimento da base de formação do sujeito. De acordo com
Santos (2008), o profissional da Educação Infantil tem o privilégio de estar com a criança
no momento de maior elasticidade cerebral de sua vida, mostrando-se plenamente
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disponível à aprendizagem, já que não será possível em outro momento da vida aprender
tanto em tão pouco tempo.
A partir de atividades, a criança desenvolve sua acuidade auditiva, começa
acompanhar os movimentos, os gestos e também o ritmo. Entrelaçando a música com o
desenvolvimento das crianças, as mesmas se tornam mais atentas, sendo assim, elas vão
pouco a pouco descobrindo suas capacidades, sua cultura e começam a estabelecer
relações com o meio em que vivem e se relacionam.
Neste sentido, e ainda tratando sobre a importância da música, ela é considerada
por muitos estudiosos da área da educação como produção cultural que atua sobre o
homem, possibilitando sensação de bem-estar, estimulando o raciocínio e melhorando a
concentração. Nesse aspecto, a música é compreendida enquanto linguagem universal
uma vez que o homem a utiliza para expressar sua subjetividade, seus pensamentos,
sentimentos e sensações (FARIA, 2001).
Nesse sentido, podemos observar a importância da música para a formação da
criança. Isso vale tanto para as atividades escolares quanto para todas as outras atividades
desenvolvidas para e com a criança. Ademais, a música, além de contribuir para que os
diversos conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos pelo infante, faz com que ele
desenvolva sua criatividade, sua subjetividade e exerça sua liberdade, tornando-o, no
futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser
autônomo e cidadão.
Reiterando-se a afirmativa acima, entende-se que a grande preocupação dos
educadores da educação infantil, quanto ao uso da música como recurso didáticopedagógico deve ser criar possibilidades para integrar a música aos demais componentes
curriculares, de modo complementar ao desenvolvimento das potencialidades da criança.

A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIDADE NO DESENVOLVIMENTO E
RELACIONAMENTO DA CRIANÇA.
A música exerce forte atração nos seres humanos, fazendo mesmo que de forma
inconsciente que nos relacionemos com ela, muitas vezes quando a ouvimos começamos
a nos familiarizar, movimentando o corpo ou cantarolando pequenas partes da melodia.
As crianças quando brincam ou interagem com o universo sonoro, acabam descobrindo
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mesmo que de maneira simples, formas diferentes de se fazer música. De acordo com
Joly (2003, p.116):
A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que
descobre a cada dia e é dessa forma que faz música: brincando. Sempre
receptiva e curiosa, ela pesquisa materiais sonoros, inventa melodias e
ouve com prazer a música de diferentes povos e lugares.

Por meio das brincadeiras de explorar como: brincar com os objetos sonoros que
estão ao seu alcance, experimentar as possibilidades da sua voz e imitar o que ouve, a
criança começa a categorizar e a dar significado aos sons que antes estavam isolados,
agrupando-os de forma que comecem a fazer sentido para ela.
Então, a música influencia no desenvolvimento psicomotor, sócio/afetivo,
cognitivo e linguístico da criança, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem.
A musicalização é um processo de construção do conhecimento, que favorece o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música,
da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização
e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.
Segundo o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais):
A diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar
de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua

condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos
outros (BRASIL, 1998, p. 75).

A música, além de favorecer as várias fases do desenvolvimento da criança, ainda
tem capacidade de resgatar a cultura de um povo. Segundo a lei 11.769 em 18 de agosto
de 2008, que trata especificamente da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas
de educação básica.
A função da música – tal como a da arte – repousa no sentido de
proporcionar um tipo de auto expressão livre. De fato, tem ela sido
denominada “disciplina de expressão”. Enriquece a vida da criança por
meio das oportunidades que lhe oferece para participar dos sentimentos
de outros e expressar seus sentimentos a outros, enquanto observa,
ouve, executa e cria. Como disciplina socializadora, tem também
grande valor. (BRÉSCIA, 2003, p. 86).

Para atender as recomendações da LDB – Lei de Diretrizes e Base (BRASIL,
1996) e da Lei 11.769/2008, sobre o trabalho com música na escola, cabe ao professor ter
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sensibilidade e o interesse para despertar na criança o gosto pelos diferentes gêneros
musicais, procurando valorizar a cultura da criança. Pois a música abre um leque de
possibilidades para criança desenvolver seu potencial na interação com os colegas e com
o professor, construindo sua identidade e participando da vida social.
Segundo Brito (2003, p. 46), “A educação musical não deve visar à formação de
possíveis músicos do amanhã, mas sim a formação integral das crianças de hoje”. Ou seja,
deve-se trabalhar a musicalidade de modo a influenciar o desenvolvimento da criança,
despertando nelas o interesse pelos diferentes gêneros musicais e por outras culturas,
partindo sempre do princípio que a criança deve está interagindo com o outro, de forma
que ao aprender esteja construindo sua história, sendo protagonista de sua vida.
É importante trabalhar a música para deixar fluir, a imaginação, a intuição e a
sensibilidades da criança, pois, só assim lhes será oferecida a possibilidade de diversidade
de pensamentos e de linguagem. A forma da linguagem musical deve ser considerada
como um conhecimento construído com estruturas e características próprias, tais como
produção, apreciação e a reflexão, não como algo desconectado da realidade, desprovido
de sentido e significado.
A linguagem musical deve estar presente no contexto educativo, envolvendo
atividades e situações desafiadoras e significativas que favoreçam a exploração, a
descoberta e a apropriação de conhecimento. A ludicidade evidenciada nas atividades de
sala de aula ou até de Educação Física possibilita que o professor oportunize a criança um
programa de atividades motoras.
Cabe aqui informar que a combinação da música, do ritmo e do movimento faz
com que a criança desenvolva várias habilidades e, se o ritmo de uma determinada música
for acelerado, o movimento da criança será mais rápido, mas se o ritmo da música for
lento, o movimento da criança será mais devagar. Os movimentos motores também
significam as expressões das emoções, onde a criança começa a formar os equilíbrios
mentais, ou seja, seu sistema nervoso.
O contato das crianças com a música faz com que aconteça uma descarga emocional,
onde elas colocam para fora toda tensão do corpo e também da mente. Dessa maneira por
meio do desenvolvimento e da compreensão das atividades realizadas em sala de aula que as
crianças atingem patamares cada vez mais sofisticados, visto que começam a dominar tais
conteúdos o que permitem a elas uma transformação e uma recriação dos mesmos. Os RCNEI
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destacam ainda uma parte importante no processo, aliando a essa prática o movimento
corporal:
O gesto e o movimento corporal estão ligados e conectados ao trabalho
musical. Implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é,
também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento
os diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio,
torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, saltar, correr,
saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes
gestos sonoros. (BRASIL, 1998, p. 61).

Neste sentido, o corpo torna-se um aliado no processo de ensino aprendizagem
musical, proporcionando por meio dos diferentes movimentos oportunidades para o
aprendizado. Por meio desse recurso podemos desenvolver atividades que envolvam a
percepção e interiorização do ritmo, intensidade e altura, trabalhar com a forma musical
e também desenvolver a expressividade das crianças.
O ensino de música nas escolas é uma forma de oportunizar as crianças a
compreensão e o aprimoramento de uma arte que por ser especializada, poderá contribuir
significativamente para o seu desenvolvimento integral. Portanto, a noção do
conhecimento musical, surge da ação da criança com a música, cuja característica
primordial é o movimento simultâneo e sucessivo de seus elementos. Assim, dentro de
um processo ativo e lúdico a criança poderá construir seu conhecimento musical ao
interagir com objetos sonoros existentes em seu contexto social.
Na educação infantil, a música está presente na sala de aula como forte recurso
didático-pedagógico, mais especificamente nas cantigas de roda sendo tratada como
suporte para atender a vários objetivos dentre eles a formação de hábitos e
comportamentos, acompanhados por gestos corporais, que visam internalizar conceitos
educativos.
Desta forma deve-se compreender que o processo de ensino da musicalização na
educação infantil, não pode ser improvisado na sala de aula, mas deve ser vista como
intervenção complementar que precisa ser planejada cuidadosamente, com foco nos
resultados, pois a música é considerada uma atividade tão essencial à vida da criança,
quanto o desenvolvimento da oralidade, da expressão escrita, do raciocínio lógico
matemático, e de outras áreas do conhecimento humano.
Partindo dessa premissa, compreende-se que os conteúdos relacionados à
musicalidade deverão ser desenvolvidos nas instituições de educação infantil como
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conceitos em construção organizados em um processo contínuo e integrado de modo que
as crianças desenvolvam, dentre outras, as capacidades de identificar e explorar os
elementos da música a fim de que se expressem, interajam e ampliem seus conhecimentos
sobre o mundo.

A MUSICALIDADE COMO MECANISMO NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
O processo de ensino-aprendizagem na área da música vem recebendo influências
das teorias cognitivas, em sintonia com procedimentos pedagógicos contemporâneos.
Cresceram o número de pesquisas sobre o pensamento e a ação musicais que podem
orientar os educadores e gerar contextos significativos de ensino-aprendizagem, que
respeitem o modo de perceber, sentir e pensar de bebês e crianças. (BRITO, 2003, p. 53).
Entender o papel da música na Educação Infantil é criar possibilidades para a
criança vivenciar a musicalidade na prática, o que constitui o primeiro degrau para a
construção do fazer musical, no ambiente escolar, nessa ação educativa o canto deixe de
ser uma atividade automática, para transforma-se em uma atividade pensada, dotada de
intencionalidade. Nesse aspecto, cabe à escola criar situações facilitadoras para a criança
desenvolver sua expressão criativa, possibilitando sair do movimento estético para o
movimento de ampliação de sua visão de mundo.
Sabe-se que a música é uma importante ferramenta no processo de ensino, pois a
criança ainda nas entranhas de sua mãe já ouve música, às vezes até cantada pela sua mãe.
E ao chegar ao mundo continua tendo contato direto com a música seja na hora da
amamentação, na hora de dormir, enquanto é acalentada no momento do choro, enfim, a
música permeia toda a vida da criança, o que favorece a descoberta de seu universo, o
fortalecimento de vínculos e as relações familiares.
Esse contato com a música não se limita ao ambiente familiar, mas tem
continuidade na escola, como contribuição ao desenvolvimento infantil, porque através
da música e de suas particularidades, como por exemplo, a variação de ritmos, a melodia,
as rimas, e outros elementos que compõem a música ajudam a desenvolver na criança a
percepção auditiva, o equilíbrio que é fundamental para o processo de comunicação e a
integração nos grupos sociais, bem como na aprendizagem da criança.

166

A música também contribui sobremaneira para a formação do ser humano como
um todo. Através da música, a criança descortina de forma lúdica o mundo das letras.
Observa-se sua importância como valioso instrumento, o qual deverá ser trabalhado e
estimulado provocando no educando possibilidades de criar, aprender e expor suas
potencialidades, construindo com as crianças instrumentos com sucata, fazendo música
com o próprio lápis, a borracha e até com o corpo. A musicalidade está dentro de cada
um de nós, basta explorar para inundar todo o nosso ser.
A cantiga de roda, na educação infantil mantém laços com a brincadeira. Além de
ser um grande meio de socialização e uma das áreas de conhecimento, é também um
instrumento facilitador de aprendizagem, ela é uma arte que incorpora coordenação
motora, memorização e atenção. É através da música a criança encontra uma forma de
expressar e manifestar seus sentimentos, de se alegrar e dar alegria aos que dela se
aproximam, dá um sentido a sua vida, de se enobrecer, porque a música é um dos meios
de intensificação dos sentimentos, emoções e tradição de um povo, a criança se enriquece
culturalmente.
Ao cantar, a criança está correspondendo às suas necessidades vitais e
dando vazão a impulsos que lhe permitem desenvolver-se como ser
pleno e afirmar a sua existência. É um movimento que faz parte dos
seus esforços de compreender o mundo, e que a torna capaz de lidar
com problemas até complexos e que muitas vezes tem dificuldades de
compreender o mundo (CASCUDO, 1988, p. 291).

Dependendo da forma como a música é trabalhada na sala de aula, ela pode ser
algo impactante na construção do conhecimento e principalmente no desenvolvimento da
criança. E enquanto arte deve estar presente nas escolas, pois ela oferece a criança uma
aprendizagem global, pelo seu envolvimento com o mundo. Na sala de aula ela poderá
auxiliar de forma significativa na aprendizagem. Enfim, a música é um recurso didáticopedagógico poderoso no processo de ensino-aprendizagem e deve fazer parte do cotidiano
do ambiente escolar.
O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998) ressalta
importância de se trabalhar na educação infantil, com atividades que envolvam música,
por ser este excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio e da
autoestima das crianças.
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Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar
brinquedos rítmicos, jogos de mão, são atividades que despertam,
estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de
atenderem às necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva,
estética e cognitiva (BRASIL, 1998).

Considerando a afirmativa pode-se ressaltar que deve ser uma atribuição do
professor/educador desenvolver atividades capazes de fazer aflorar na criança através da
música sentimentos que estão escondido em seu íntimo. Mas Borges (1994) afirma que,
embora concorde com a importância que a música tem na educação das crianças, é
frequente se deparar, nas classes de educação infantil, com atividades musicais limitadas
exclusivamente à reprodução de cantigas utilizadas com finalidades apenas didáticas,
quando as mesmas deveriam ligar-se primordialmente às emoções, no sentido de
proporcionar um momento de prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar sons e ritmos.
Para a ela, quando o professor utiliza a música na educação infantil apenas com o
objetivo de ensinar conceitos matemáticos, anunciar o momento da história ou do lanche
ou reforçar hábitos de higiene, a função primeira da mesma estará sendo desvirtuada. É
importante perceber que o ensino de música não está somente ligado ao aprendizado de
instrumentos ou de repetição de canções e cantigas decoradas e descontextualizadas,
práticas muito frequentes no ambiente educacional. Existe sem dúvida mais elementos
educativos na música.
O olhar da autora sobre a música como recurso didático-pedagógico, é possível
compreender que um dos maiores desafios do professor na sala de aula da educação
infantil, em relação ao trabalho com a música é utilizá-la para promoção do
desenvolvimento da criança, sua sensibilidade musical, e de outras potencialidades, como
ação complementar integrada as demais áreas do conhecimento.
Ao se propor a ensinar música o professor tem que demonstrar percepção e
sensibilidade, principalmente porque precisa saber respeitar o gosto musical das crianças,
que começa na escolha do repertório e planejar suas atividades de modo a atender aos
interesses e necessidades das crianças. O professor deve ter a postura de mediador, não
de um adulto que irá corrigir e condenar todas as falhas cometidas pelas crianças. Levando
em consideração que a música expressa o sentimento da alma, portanto o canto deve ser
livre e aos poucos encaixados na música como deve ser.
Nesse contexto, a música passa a ter um como foco favorecer e colaborar no
desenvolvimento de todas as crianças, e não apenas daquelas que demonstram talento
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musical. E a atividade musical na sala de aula deixa de ser uma ação mecânica sem grande
produtividade, para se tornar uma ação envolvente, planejada e contextualizada.
Mas, às vezes, ainda, percebe-se o professor não permite a criança usar sua
criatividade, e isso acontece quando as músicas ou atividades são pensadas somente pelo
professor sem consultar a criança. Um exemplo bem claro de tal situação são as canções
folclóricas que são cantadas há décadas por todos, mas falta o sentido, o significado, o
que gera desinteresse por parte das crianças e monotonia na sala de aula.
Ensinar música, a partir dessa óptica, significa ensinar a reproduzir e
interpretar músicas, desconsiderando as possibilidades de
experimentar, improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de
fundamental importância no processo de construção do conhecimento
musical (BRITO, 2003, p. 52).

E como fazer a música ganhar significado para a criança e os objetivos serem
atingidos? Trabalhar a música de diferentes formas, com atividades de pulsação,
sonorização de histórias, canto, parlendas, brincadeiras cantadas. Pode-se ainda pesquisar
com as crianças os ruídos do cotidiano, as pisadas no chão, o barulho da água saindo da
torneira, a retirada do livro da mochila, e tudo que tornar interessante a pesquisa, imitar
animais, até o silêncio da sala. E na educação infantil é possível realizar que atividades?
Podem ser desenvolvidas atividades que leve demonstrar as sensações que são capazes
de experimentar, tais como: alegria, tristeza, saudades, o que pode ser traduzido com o
uso de instrumentos musicais, ou mesmo a expressão corporal seguida de canto.
Tratando especificamente da música como recurso didático na educação infantil,
uma das possibilidades para realização de ações efetivas é a utilização dos jogos
recreativos, atrelado a atividades de arte, que valorizem a expressão criativa da criança, e
práticas que envolvam o cotidiano do aluno, para que suas potencialidades possam ser
devidamente exploradas pelo professor.
Toda criança é um ser essencialmente musical. O problema da educação
consiste, pois, em saber cultivar esses dotes naturais que, em maior ou
menor grau, estão presentes em todas as criaturas, evitando que, por
efeito de uma orientação equivocada, permaneçam ocultas ou, o que é
pior, sejam submetidas a um processo de deformação para converter-se
num motivo de frustação individual (RODRIGUES, 1992, p. 109).

Reafirmando as ideias do autor, além de ser uma forma de manter a criança de
bem consigo mesma, a música também desperta o interesse pela descoberta dos
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movimentos corporais e a sensibilidade para o mundo dos sons. Sendo essa sensibilidade
que vai ajudar a criança a descobrir suas próprias qualidades e limitações.
O ensino e, consequentemente, o aprendizado da música envolve a construção do
sujeito musical, a partir da constituição da linguagem da música. O uso dessa linguagem
irá transformar esse sujeito, tanto no que se refere ao seu modo de perceber, suas formas
de ação e pensamento, quanto seus aspectos subjetivos. Em consequência, transformará
também o mundo deste sujeito, que adquirirá novos sentidos e significados, modificando
também a sua própria linguagem musical. Snyders (1997, p. 27) diz que:
os métodos modernos da pedagogia musical estão absolutamente
corretos ao propor atividades de escuta ativa, não somente para evitar
que os alunos, se não tiverem nada de preciso a fazer, conversem ou se
evadam da aula através de devaneios, mas por que faz parte da natureza
da obra musical despertar uma admiração ativa: o objetivo da escuta
ativa não é chegar a uma espécie de êxtase teológico, mas despertar
emoções controladas, que integrem a alegria ao conjunto da pessoa,
tanto na sua sensibilidade quanto na sua compreensão.

Para o estudioso, na prática da música, encontram-se os elementos de
desenvolvimentos que estão intimamente ligados a afetividade, que contribuí para o
aprendizado musical, a apreciação dos sons, potencializando a aprendizagem pelos
aspectos emocional e cognitivo. Bem como, no desenvolvimento do raciocínio lógico, a
partir da ativação da memória e do espaço do raciocínio abstrato. Para tanto, é necessário
a escola compreender a dimensão da musicalidade na sala de aula, e planejar atividades
com música que incentivem o desenvolvimento das crianças da educação infantil, bem
como atividades musicais que possam contribuir no trabalho com o aluno e como pode
ser usada.
Ainda tratando sobre a música como recurso didático-pedagógico, Os RCNEI
destacam ainda uma parte importante no processo, aliando a essa prática o movimento
corporal:
O gesto e o movimento corporal estão ligados e conectados ao trabalho
musical. Implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é,
também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento
os diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio,
torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, saltar, correr,
saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes
gestos sonoros (BRASIL, 1998, p. 61).
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Neste sentido, o corpo é considerado como um forte aliado ao processo de ensino
aprendizagem musical, proporcionando por meio dos diferentes movimentos
oportunidades para o desenvolvimento da expressão da criança. Através desse recurso
desenvolve-se atividades que envolva a percepção e a interiorização do ritmo, intensidade
e altura, trabalhar com a forma musical e também, desenvolver a expressividade das
crianças.
Contudo, pode-se afirmar que o ensino de música nas escolas, particularmente na
Educação Infantil, pode promover não só para a formação musical das crianças, mas pode
ser considerada como um mecanismo eficiente de transformação social, na ambiência do
ensino e aprendizagem pode gerar o respeito, a amizade, a cooperação e a reflexão,
elementos indispensáveis à formação humana. Desse modo, é o ensino musical não tem
a intenção de formar o músico profissional, assim como o ensino das ciências não visa à
formação de cientistas, mas contribuir para o desenvolvimento da criança, como pessoa
humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é um recurso e como tal contribui para a formação integral do ser
humano. Através da musicalização a criança entra em contato com o mundo letrado de
forma lúdica. Sabe-se que a criança não é um ser estático, paralisado, ela aprecia
movimentos e interage o tempo todo com o meio ambiente, e a música tem o caráter de
favorecer esta interação, porque ela traz em seu bojo ideologias, emoções e histórias que
em alguns casos se identificam com as de quem as histórias que ouve contada pelos
adultos.
Nesse contexto, as atividades musicais realizadas na escola não estão voltadas
para a formação de músicos, mas objetivam através da vivência e da compreensão da
linguagem musical, promover a entrada de meios sensoriais e inclusivos, que favoreçam
a expressão de emoções, a ampliação da cultura geral e contribuam para a formação
integral da criança.
Sabe-se que é através da Educação Infantil que a criança deve ser estimulada com
atividades musicais, principalmente as cantigas de roda, bastante comuns nas salas de aula
das crianças. Assim, por meio das canções infantis das sílabas rimadas e repetitivas,
acompanhada de gestos que se fazem ao cantar, que a criança melhora sua forma de falar e
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de entender o significado de cada palavra. Além disso, podemos ressaltar que a música tem
o poder de acalmar e relaxar as crianças no ambiente da sala de aula, quando se encontram
tensas por alguma pressão psicológica ou até mesmo na hora de fazer as atividades solicitadas
pelo professor.

Confirma-se, através deste estudo, que as diversas áreas do conhecimento podem
ser estimuladas com a prática da musicalização. De acordo com esta perspectiva, a música
é concebida como um universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores
culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que
vive. Ao atender diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social,
emocional e espiritual a música pode ser considerada um agente facilitador do processo
educacional.
Nesta perspectiva, constatamos que a música quando trabalhada desde cedo no
contexto escolar das crianças ajuda de maneira lúdica e prazerosa no aprendizado da
criança, bem como no trabalho em equipe, fazendo-se necessária a sensibilização dos
educadores para despertar a sensibilização e conscientização das possibilidades que a
música oferece para o bem-estar e o crescimento do saber dos alunos.
Entre as contribuições desse trabalho para a área da musicalidade na educação
infantil, posso destacar uma ideia de aula que possa ser desenvolvida no ambiente escolar,
onde normalmente não encontramos recursos como uma diversidade de instrumentos para
desenvolver as aulas de música. A presença do movimento e da apreciação de um
repertório variado para a formação musical da criança é fundamental.
Na Educação Infantil, ressalto a importância de se trabalhar com música na sala
de aula com as crianças ainda pequenas, pois a mesma pode proporcionar um ganho no
desenvolvimento delas, por trabalhar com diversos aspectos como cognição, criatividade
e expressão, às vezes se identificam com as de quem as ouve.
No entanto, percebemos que a música tem fundamental importância no processo
de desenvolvimento do sujeito, tanto no afetivo como no cognitivo. Na escola, como
ferramenta pedagógica essencial e facilitadora do ensinar ao educador. Ressaltamos que
é através dela que a criança buscará também se expressar na forma do cantar, do dançar,
compreender e fazer suas leituras de mundo, também possibilitando representar,
imaginar, criar e fantasiar.
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Todavia, o professor, ao trabalhar a música como recurso didático-pedagógico na
escola, deve respeitar o gosto de cada criança, não esquecendo os conhecimentos prévios
de cada uma. Pelo contrário, o professor deve em sua prática instigar o poder de
concentração e a criatividade do aluno, lançando mão dos mais variados tipos de músicas
e sons (nesse caso, o professor deve saber escolher qual música trabalhar em sala de aula),
buscando sempre inovar para que as crianças possam ouvir, entender, ativar a memória,
sentir a sensibilidade musical pela imaginação, o senso rítmico e o prazer de ouvir música
bem como respeitar ao próximo, proporcionando assim o desenvolvimento intelectual do
educando.
Podemos afirmar que a música é uma arte com seu valor reduzido na sociedade,
pela qualidade, entretanto, a escola deve retomar a musicalidade na sala de aula, como
recurso didático-pedagógico, pela capacidade que a música possui de envolver de forma
coletiva a atenção das crianças, e promover uma aprendizagem significativa, pela
capacidade de despertar nas crianças melhor expressão corporal, a comunicação, as
emoções, a socialização e outros sentimentos importantes para o processo da
aprendizagem.
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CAPÍTULO XIV
A SALA DE RECURSOS: CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR
DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
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RESUMO:
O estudo teve como meta identificar o que é uma sala de recursos, onde e como ela pode
e deve atuar. Nesse sentido, a questão suleadora da pesquisa foi: quais as práticas
pedagógicas que vem se desenvolvendo nas salas de recursos das escolas da rede básica
e como essas vêm contribuindo para o ingresso, sucesso e permanência dos estudantes
com deficiência? Os objetivos da pesquisa foram: conhecer as atividades pedagógicas
desenvolvidas pelos docentes que atuam nas salas de recursos; Analisar se as atividades
pedagógicas desenvolvidas contribuíram para que os estudantes com deficiência
pudessem se manter no ensino comum; Averiguar se a prática pedagógica dos docentes
vem contribuindo para a inclusão escolar dos estudantes com deficiência matriculados na
escola comum. O estudo priorizou a pesquisa qualitativa baseando-se nos pressupostos
filosóficos da fenomenologia. Os referenciais utilizados para a construção desse capítulo
se basearam nos estudos de Arnal e Mori (2007); Almeida e Rocha (2008); Prieto e Sousa
(2007); Silva (2006) e Costa (2009), dentre outros. As considerações nos fizeram perceber
que há uma veemente necessidade de investir na formação inicial e continuada dos
docentes que atuam com estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades e superdotação matriculados na escola comum.
PALAVRAS-CHAVE: Sala de Recursos.
Deficiência.

Inclusão Escolar.

Estudantes com

INTRODUÇÃO
O século XXI, marcou de forma significante os avanços na construção de uma
escola inclusiva para os estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação nos diversos níveis do ensino. Nesse
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sentido, A política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
(BRASIL, 2001), foi pensada partindo do princípio de que cada estudante possa se
manter no sistema comum de ensino, aprender, permanecer e obter sucesso em sua
caminhada rumo sua emancipação política, social e cultural.
Nesse paradigma, compreendemos à educação especial em uma perspectiva
inclusiva que seja capaz de não apenas promover o ingresso dos estudantes com
deficiência nas escolas, mas mantê-los incluídos, respeitando suas necessidades
individuais, ritmos de aprendizagens, bem como suas diferenças.
Durante anos, a escola brasileira se constituiu como espaço de segregação, em
especial até os anos de 1960, quando o governo brasileiro resolve assumir a educação
especial. Jannuzzi (1992) pontua que, na década de 1960, havia no Brasil apenas duzentas
instituições de ensino especial. A autora acentua que esse número subiu para oitocentas
instituições nessa mesma década. Mas por que isso ocorria? Porque os sistemas
educacionais insistiam em manter a dubiedade alunos normais X alunos especiais, criando
salas segregadas para aqueles com deficiência e salas comuns para aqueles que não
apresentavam nenhuma diferença aparente.
À luz da literatura especializada que enfatiza a educação especial em uma
perspectiva inclusiva, a sala de recursos configura-se em um espaço na escola onde
acontece o atendimento especializado aqueles alunos com necessidades educativas
especiais, cuja intenção é desenvolver novas práticas pedagógicas educativas capaz de
superar as lacunas que ainda há nos sistemas comuns de ensino.
Nos parece salutar acrescentar que as salas de recursos sediadas nas escolas
comuns têm a função de ofertar o atendimento educacional especializado de forma a
complementar ou suplementar o processo de escolarização desses novos sujeitos na
escola comum. Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB nº. 2/2001. prevê que a sala de
recursos é um serviço de apoio pedagógico especializado em escolas, nas quais os
professores especialistas realizam a complementação ou suplementação curricular,
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos, de modo a atender os
estudantes com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, dentre outros.
Na atual conjuntura não é mais possível conviver com processos de segregação,
exclusão e marginalização. No intuito de garantir aos estudantes com deficiência na
escola comum, foi instituída a Resolução CNE/CEB.2,2001, que regula Diretrizes
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Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica em seu artigo 2º defendendo que
"os sistemas educacionais de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de
qualidade para todos".(2001, p. 1). A Resolução prevê que as escolas criem condições
para que os alunos com deficiência possam se manter incluídos, não sendo, portanto,
marginalizados em seu processo de formação.
Obviamente na escola inclusiva, entre tantas as propostas, desfilam a ideia de que
o melhor lugar para as pessoas em situação de deficiência é o ensino comum. Partilha
dessa premissa, Mazzotta (1982, p. 48), ao pontuar que:
A sala de recursos, como o ensino itinerante, é uma modalidade
classificada como auxílio especial. Como o próprio nome diz, consiste
em uma sala da escola, provida com materiais e equipamentos
especiais, na qual um professor especializado, sediado na escola, auxilia
os alunos excepcionais naqueles aspectos específicos em que precisam
de ajuda para se manter na classe comum. O professor da sala de
recursos tem uma dupla função: prestar atendimento direto ao aluno e
indireto através de orientação e assistência aos professores da classe
comum, às famílias dos alunos e aos demais profissionais que atuam na
escola. Mediante esta modalidade de atendimento educacional, o aluno
é matriculado na classe comum correspondente ao seu nível de
escolaridade. Assim sendo, o professor especializado deve desenvolver
o seu trabalho de forma cooperativa com os professores de classe
comum.

Vista de um ponto, a inclusão das pessoas em situação de deficiências requer da
escola, dos docentes, da comunidade escolar mudanças de concepções. Neste sentido, a
sala de recursos constitui-se como um importante espaço pedagógico ao processo de
inclusão escolar dos estudantes com deficiência. Desse modo, é profícuo assinalar que de
forma ampla, a constituição da sala de recursos objetiva, exatamente atender as pessoas
que estão frequentando o ensino comum, visando obviamente expandir seu
conhecimento, oportunizando que esses sujeitos possam desenvolver suas capacidades a
fim de superar as lacunas que ainda existem no ensino comum em uma perspectiva
inclusiva.
Ao longo de décadas, a constituição da escola se configurou como um espaço
significante ao processo de aquisição do saber em todos os sentidos. Partindo dessa
premissa, levantam-se aqui algumas indagações: o que é a escola? De acordo com
NÓVOA (1997, p. 125):
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A escola sempre foi considerada um lugar de cultura. Antes, numa
concepção idealizada, ela era vista como o lugar de aquisição de
conhecimentos e de normas "universais". Depois, numa perspectiva
crítica, como lugar de inculcação ideológica e de reprodução social. O
fato é que a escola está sempre vinculada à formação de pessoas, à
produção de indivíduos e subjetividades.

Não intencionamos nesse capítulo conceituar sala de recursos, uma vez que
dezenas de autores assim já fizeram. Nossa intenção nesses excertos de texto é deixar
claro quais são suas atribuições nas escolas comuns, atividades desenvolvidas, bem como
suas funções pedagógicas aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. Partilha dessa premissa, Vinão Frago
(1998, p. 65), ao pontuar:
Neste escopo, é profícuo acentuar que nos sistemas inclusivos, a sala de
recursos configura-se em um espaço, situado na escola de ensino
comum, destinado a receber alunos integrados em turmas regulares,
sendo delas retirados, muitas vezes dentro dos tempos letivos, para, em
pequenos grupos ou individualmente, receberem apoio em número de
vezes semanal variável, consoante os casos.

O presente estudo resulta de vivências realizadas nas salas de recursos da rede
básica de um município de médio porte da região centro oeste. Nesse estudo, procuramos
observar docentes que atuam nas salas de recursos, dando suporte aos estudantes com
deficiência que se encontram matriculados no ensino comum. Frente ao exposto, Viñao
Frago (1998), assinala que os sistemas inclusivos, ou em qualquer nível de ensino, a sala
de recursos configura-se como: Um serviço de apoio pedagógico especializado, no qual
o professor realiza a complementação ou suplementação curricular, usando
procedimentos e materiais específicos. Neste sentido, a Sala de Recursos é um espaço de
investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais e emocionais, visando a
superação das dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes
possibilidades dos sujeitos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação.
Ao considerar que a sala de recurso se configura em um importante espaço
pedagógico para os estudantes com deficiência matriculados na escola

comum,

propomos como questão suleadora da pesquisa: Quais as práticas pedagógicas que vêm
se desenvolvendo nas salas de recursos das escolas da rede básica e como essas vem
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contribuindo para o ingresso, sucesso e permanência escolar dos estudantes com
deficiência matriculados no ensino comum?
Os objetivos dessa pesquisa foram: conhecer as atividades pedagógicas
desenvolvidas pelos docentes que atuam nas salas de recursos; Analisar se as atividades
pedagógicas desenvolvidas contribuíram para que os estudantes com deficiência
pudessem se manter no ensino comum; Averiguar se a prática pedagógica dos docentes
vem contribuindo para a inclusão escolar dos estudantes com deficiência matriculados
na escola comum.
Nesse processo de investigação reflexiva, nossa opção foi pelos estudos
qualitativos, aqui entendidos por Ludke e André, (1986, p. 11), como: "A pesquisa
qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta dos dados e o pesquisador como
seu principal instrumento". Isto posto, queremos dizer que nessa abordagem de pesquisa,
o investigador atua diretamente em lócus, onde o estudo está sendo realizado.
O presente estudo buscou fazer uma investigação sobre as salas de recursos
existente em um município da região centro oeste do Brasil. Para tanto, fizemos a opção
pela pesquisa qualitativa que de acordo com Negrine (2004, p. 61), "[...] se centra na
descrição, análise e interpretação das informações recolhidas durante o processo
investigatório[...]".
O primeiro procedimento que tomamos para realizar essa investigação foi ir às
escolas e observar docentes que atuam nas salas de recursos, cuja intenção consistia em
certificar se as atividades pedagógicas desenvolvidas vêm contribuindo para o ingresso,
sucesso e permanência dos estudantes com deficiência matriculados nas escolas comuns.
Nossa opção no decorrer desse processo investigativo para realizar a coleta dos
dados foi a observação, cujos instrumentos utilizados se consubstanciaram em
diários/notas de campo. Frente ao exposto, Bogdan e Biklen (1994, p. 150), acentua que
o diário é "o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no
decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo". Assim,
considerando que fizemos durante aproximadamente dois meses de observação em
algumas salas de recursos de um município da região centro oeste, constatamos que há
uma veemente necessidade de se investir na formação inicial e continuada dos docentes
que atuam nesses espaços formativos.
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Se considerarmos a opção que fizemos pela observação das salas de recursos, bem
como as atividades desenvolvidas nesses espaços formativos, lançamos mãos das notas
de campo, que consiste em dois tipos de materiais. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994,
p. 152), pontua: "O primeiro é descritivo, em que a preocupação é a de captar uma
imagem por palavras do local, pessoas, ações e conversas observadas. O outro é reflexivo
a parte que apreende mais o ponto de vista do observador, as suas ideias e preocupações".
Esses dois instrumentos (Diários e notas de campo) foram usados por nós no decorrer do
processo investigativo, quando da nossa inserção nas salas de recursos em um município
da Região Centro Oeste do Brasil.

REFLEXÃO TEÓRICA
No ano de 1990 ocorreu a Convenção Mundial de Educação Para Todos
(UNESCO, 1990). É relevante ressaltar que nessa convenção as Nações Unidas fizeram
aprovar em assembleia importantes artigos que passaram a garantir direito e
democratização do ensino para todos, independentemente das diferenças particulares e/ou
individuais dos estudantes, com e sem deficiência. É profícuo assinalar que essa mesma
década marcou de forma significante a educação em seu sentido amplo. Em se tratando
da educação especial, esta, por sua vez, passou por diversas transformações,
principalmente, por ser nessa década que tivemos a nível mundial duas declarações
internacionais que marcaram o processo de inclusão escolar de todas as pessoas em
situação de deficiência nos vários continentes.
Em um rápido olhar para a Declaração Mundial de Educação Para Todos
(UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), fica claro qual é a
verdadeira função da escola que é constituída para atender a todos. Nesse sentido, A
Declaração de Salamanca, (1994), citada por Costa (2009, p. 95) pontua que:
A Declaração defende que toda criança tem direito à educação e ao
acesso aos conhecimentos e que as escolas devem acolher todos,
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Destacam o entendimento de que a
expressão "necessidades educativas especiais" refere-se a todas as
crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de
suas dificuldades de aprendizagem. Encerram que as escolas têm que
encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as
com deficiências graves.
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Historicamente, cumpre-nos acentuar que no sistema educacional, em especial nos
anos 70, do século XX, nos Estados Unidos, e na década seguinte no Brasil, foram criadas
as salas de recursos com o intuito de atender as pessoas em situação de deficiência que
começavam a frequentar o ensino comum. Assim, a opção pela sala de recursos tem por
escopo suscitar algumas reflexões sobre a prática docente daqueles supostamente
especializados que atendem esses sujeitos com deficiência. No que concerne ao Brasil, a
origem da sala de recursos, começou a ser pensada em meados da década de 1970, tendo
como um dos princípios básicos a literatura americana que se encontrava especializada,
considerando que já havia em curso alguns debates acerca dos processos de segregação
que eram levados a cabo em outras modalidades.
Cumpre-nos assinalar que historicamente, a constituição da sala de recursos foi
implantada no Brasil nos anos de 1980 configurando-se em uma alternativa ao processo
de segregação que as pessoas com deficiência enfrentavam no cotidiano. Nesse sentido,
é salutar acrescentar que a sala de recursos é um espaço pedagógico, no qual os estudantes
com deficiência, buscam superar os limites e desafios que ainda perduram no ensino
comum nas escolas da rede básica.
Ao nos reportarmos ao Brasil, tendo como referencial o capítulo V da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, (BRASIL, 1996), e as legislações
recomendadas pelo MEC, vemos a possibilidade de que nas escolas brasileiras o
processo de inclusão possa se efetivar, principalmente mediante os diversos serviços
oferecidos por essas instâncias governamentais. Entre esses podemos destacar: o ensino
itinerante, a sala de recursos, o ensino colaborativo e a consultoria colaborativa, que
atuam em parceria com o ensino comum onde se encontram matriculadas as pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.
À luz da literatura especializada que enfatiza essa conquista dos estudantes com
deficiência no espaço escolar, os estudos de Kirk e Gallagher (1987), defendem que a sala
de recursos deve primar por um ambiente menos restritivo possível. Nesse sentido, pontua
a necessidade de construir espaços formativos que possam acolher os estudantes com
deficiência. Desse modo, acentuam que:
A oferta do ensino especial em um ambiente o mais próximo do normal
que possibilite o domínio do conteúdo e das habilidades", assim, a sala
de recursos seria "geralmente uma sala de aula pequena para a qual se
indica um professor especial e para qual as crianças vão por curtos
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períodos diários para um trabalho especial (KIRK; GALLAGHER,
1987, p. 56-57).

Nesse capítulo, procuramos defender o importante papel que se ocupa a sala de
recurso enquanto espaço formativo. Nesse sentido, entre as ofertas dos diversos serviços
aos estudantes que se encontram matriculados no ensino comum, destaca-se o trabalho
do docente que atua nesse espaço. Mas o que é preciso para que esse profissional possa
trabalhar nesse ambiente educacional? Esses docentes ao se dispor atuar nas salas de
recursos, devem passar por cursos de capacitação, seminários, encontros, palestras, cursos
de especialização e formação continuada. A problemática recorrente nessa trajetória é
que, diferente dos docentes que atuam nas salas de recursos, o profissional do ensino
comum não recebe formação específica para atuar com pessoas em situação de
deficiência, ou seja, sua formação é fragmentada no que tange esse serviço especializado.
O trabalho em parceria da sala de recursos com o ensino comum tende a trazer
bons resultados quando há, pelos docentes que atuam nesses ambientes educacionais, um
processo que ousamos chamar de mediação profissional. Nesse sentido cumpre-nos
acentuar que o reconhecimento da mediação entre os dois setores sala de recursos/ensino
comum, expressa e fortalece o trabalho pedagógico no qual as atividades aplicadas, o
conhecimento especializado, preparação de técnicas apropriadas metodologias adequadas
entre tantas outras são contributos somatórios ao processo de inclusão. Partindo dessa
premissa, Silva (2006, p. 15), acentua:
A prática pedagógica na sala de aula não seria apenas a concretização
de uma perspectiva teórica, nem mesmo de regras de ação, pois são os
comportamentos e as atitudes de professores e de alunos, em variadas
situações da prática escolar, que forjam a especificidade da educação.

A constituição da sala de recursos, no sistema educacional, tem como meta atuar
como um serviço de suporte ao ensino comum, principalmente no atendimento daquelas
pessoas em situação de deficiência que já se encontram matriculada e que precisam
superar as lacunas que ainda existem nesse ensino. Dessa forma a inclusão escolar
configura-se como uma proposta que, em sua essência e, por excelência, representa
valores que legitimam no sistema educacional igualdade de direitos, oportunidade,
dignidade e participação de todos nos diversos segmentos sociais. É nesse paradigma que
partilhamos da ideia de que a escola inclusiva, entre tantas outras metas, legitima-se
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diante do reconhecimento da diversidade/ heterogeneidade daqueles indivíduos que a
compõem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessas reflexões, que não são conclusivas, nos parece relevante insistir que a sala
de recursos atua como uma importante aliada ao ensino comum. Também é necessário
reafirmar que, sem ela, o ensino estaria repleto muitas lacunas e limites, dado o
despreparo da escola e dos docentes que atuam nos espaços inclusivos. Partindo dessa
premissa, Silva (2006, p. 4-5), observa que
Regulada por tempos escolares, a organização pedagógica da Sala de
Recursos tem por função, primeiramente, dissipar as dificuldades
impeditivas da aprendizagem pelas quais os alunos são encaminhados,
independentemente da natureza delas. [...] Em outras palavras, ela não
deve responder às exigências que acompanham e justificam um
processo de ensino do qual ela devia ser a problematizadora.

Ao concluir essa etapa de pesquisa, é profícuo acentuar que não compartilhamos
da tese de que a sala de recursos deve se configurar como um espaço diferenciado do
ensino comum.

Se assim for, pensamos ser ela um elemento segregador ao sistema

educacional, que por objetivo pretende ser inclusivo. Por mais que sua função seja a de
atender os estudantes em horários opostos ao do ensino comum, esta não pode ser e
parecer distante da educação escolar centrada nos princípios da inclusão.
Nossas reflexões em defesa da sala de recursos não se legitimam na construção de
espaços segregados aos estudantes com deficiência. Nossa defesa na construção e
manutenção desses espaços formativos é pela necessidade de os estudantes com
limitações poder superar as lacunas que ainda há no ensino comum.
O problema é que as salas de recursos parecem produzir e reproduzir um embate
de culturas pela imposição de seu modelo, diante daquele produzido pela escola comum
que supostamente é homogeneizante, não quer mudar, resistem às mudanças mantendose fechada, quase sempre centrada no paradigma da normalidade/perfeição. Essa árdua
realidade é anunciada por Costa (2009) ao afirmar que o diálogo entre docentes de
diferentes contextos de aprendizagem é possível se efetivar na escola desde que haja
nesses segmentos a mediação, o ensino colaborativo entre docentes do ensino comum e
do ensino especial, bem como as parcerias entre as instituições. Seja lá como for, a adoção
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da sala de recursos nos sistemas inclusivos ainda gera embates de alguns teóricos. De um
lado, há aqueles que veem a sala de recursos como um espaço necessário ao processo de
inclusão de todos os estudantes que se encontram frequentando o ensino comum.
De outro, há também aqueles que são incisivos em afirmar que se a inclusão está
acontecendo na escola, a sala de recursos tende a se tornar um espaço sem utilidade.
Postura essa que em hipótese alguma não concordamos, principalmente tendo a clareza
que a sala de recursos se constitui em espaços coletivos no qual estudantes e docentes
buscam juntos complementar as lacunas que ainda há no ensino comum escolar.
Não concebemos portanto, a sala de recursos como um espaço segregado na
escola, ele efetivamente não é. Na nossa concepção, a sala de recursos é um complemento
ao ensino comum, ainda desprovido de professores que não tiveram a oportunidade de se
aperfeiçoar para ensinar esses sujeitos com deficiência nas salas comuns.
Após alguns encontros convivendo nas salas de recursos, observando docentes
que atuam nesses espaços formativos, foi possível chegar a algumas considerações. O
processo de inclusão nas escolas da rede básica do município investigado, vem ocorrendo
não apenas pela implementação do sistema de ensino que ainda é precário, mas sim por
outras instancias como:
O apoio incondicional das famílias que se configura em um importante aliado ao
processo de inclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino comum;
O processo de inclusão desses sujeitos com deficiência em muito se apoia nos
colegas em sala de aula matriculados no ensino comum nas escolas da rede básica;
Na nossa concepção a escolarização dos estudantes com deficiência poderá lograr
êxito na medida que as instituições conseguirem realizar parcerias envolvendo docentes
do ensino comum e docentes do ensino especial.
Entendemos, pois, que as salas de recursos se constituem em espaços inclusivos,
nos quais os estudantes com deficiência buscam superar as limitações que ainda perduram
no ensino comum. Essas limitações por sua vez se fazem presentes nas escolas quando os
professores não recebem formação para atuar com as diferenças; quando na formação
inicial esses docentes não tiveram disciplinas de educação especial; finalmente, quando
o sistema educacional não investe na formação inicial e continuada desses professores
que vão atuar nas salas comuns, ministrando aulas para esses novos sujeitos que estão se
fazendo presentes nas escolas.
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O processo de inclusão em essência e por excelência só vem ocorrendo mediante
o suporte que essas salas de recursos dispensam no contraturno a esses estudantes com
deficiência no ensino comum em escolas da rede básica, tanto no ensino fundamental,
quanto no ensino médio. Isso ficou constatado por nós quando da nossa vivência durante
alguns encontros frequentando esses espaços formativos.
Nossas reflexões nesse estudo, não são finais nem ao menos conclusivas. Elas
permitiram perceber o quanto os docentes que estão ministrando aulas no ensino comum
precisam de formação, preparação e habilitação para trabalhar com pessoas em situação
de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.
Nesse aspecto, somos defensores de que o sistema educacional possa oferecer serviços de
suporte como o ensino itinerante; o ensino colaborativo; a consultoria colaborativa e a
sala de recursos, objeto desse estudo.
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CAPÍTULO XV
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA RELAÇÃO COM O MEIO EM
QUE VIVEMOS
Francisca Tânia Gomes de Menezes Silva42; João André Abreu da Fonseca43.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-15

RESUMO:
Este artigo científico vem nortear a temática da alfabetização e o letramento como
ferramenta de ensino para formar alunos com uma nova perspectiva frente a relação com
o mundo que está inserido. As vivencias fazem valer em seus conhecimentos, uma vez
que o aluno chega à escola com um conhecimento prévio pronto para ser alfabetizado ou
moldado. Diante do exposto, a pesquisa aponta concepções de fontes teóricas dos
principais teóricos e estudiosos retidos da literatura científica. No apropriamos da
problemática de que os docentes devem adotar estratégias para consolidar o elo de
alfabetização com letramento, uma proposta que forma o aluno um ser crítico e
autônomo. Os objetivos são claros e aponta para a funcionalidade da relação com o
sócio-histórico e cultural do letramento. Assegurados nos métodos explicativos para
conduzir este trabalho, mostrando a diferença entre alfabetização e letramento e
como realmente o docente pode trabalhar com essas duas ferramentas da educação
que sempre se modifica, dando importância às estratégias didáticas do processo de
alfabetização em ler e escrever. Diante dos dados teóricos comentados, percebemos
a dimensão que nos traz o tema, porém uma discussão inacabada, pesquisas como
esta deve ser considerada importante para compreensão do tema. Por fim, a pesquisa
mostra que os alunos alfabetizados têm facilidade de ser letrado com melhor
compreensão da construção da sua identidade com a sociedade como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Conhecimento. Aluno. Sociedade.

INTRODUÇÃO
A alfabetização que sempre passa por modificações, refletimos a forte influência
do letramento como elemento chave para mediar o processo de aquisição de leitura e
escrita. O letramento que é o resultado das práticas sociais está dentro da escola para

42 Pós-graduação em Alfabetização e Letramento (FAVENI). Docente do Centro de Atividade Antônio Florêncio de
Queiroz – SESI – Macau/RN. Docente da Rede Municipal de Guamaré/RN. E-mail: taniamenezes28@hotmail.com
43 Pós-Graduando em Atendimento Educacional Especializado (FAVENI). Professor de Ensino Superior da Faculdade
de Ciências Educacionais do Rio Grande do Norte (FACERN). Docente da Rede Municipal de Galinhos/RN e
Guamaré/RN. E-mail: joaoabreu05@hotmail.com
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possíveis construções ou atrasos na educação, uma vez que o docente é responsável por
esta etapa de escolarização. A alfabetização acontece a partir do primeiro ano ao terceiro
ano do ensino fundamental I da educação básica.
Esta temática é fruto da necessidade de abordar a relação entre alfabetização e
letramento. Analogamente, é um dos assuntos mais estudados e questionados na fase de
alfabetização. É inegavelmente dizer que a alfabetização e seus métodos são totalmente
eficazes, no entanto, tudo se modifica com novas concepções. Sobretudo, o interesse por
este assunto é nortear uma nova visão do que é alfabetização e letramento e como este elo
pode contribuir em nosso meio social.
Este estudo é corresponde ao trabalho de cunho cientifico na finalidade de fazer
uma revisão na literatura acadêmica para assegurar a temática aos teóricos, conforme o
escrito, notamos que a alfabetização e o letramento se enquadram na didática para o
processo construído para o social, a comunicação, a leitura e escrita, interpretação e dentre
outras habilidades que são fontes do contexto de ser alfabetização. No entanto,
objetivando, nortear a temática com concepções teóricas fazer um paralelo entre ser
alfabetizado e ser letrado com rendimento nas práticas vivenciadas na sociedade; os
objetivos específicos é: conhecer a diferença entre alfabetização e letramento, expandir o
tema para a realidade vivenciada e como ser letrado no âmbito sócio cultural.
Mediante ao exposto, sequenciamos o a pesquisa em sequencias e subsequências
para adentrar de forma direta na proposta do tema. Levamos em consideração que a
alfabetização e letramento estão interligados e fazem conexão com realidade, na
conclusão sugerimos que devemos levar em consideração à problemática e produzir
outros trabalhos diante do tema para descobrir quais melhores estratégias devemos
trabalhar com nosso aluno em formação para a sociedade, uma forma de trabalhar
moldando sua identidade.

REFERÊNCIAL TEÓRICO
O elo entre alfabetização e letramento é dos conteúdos mais estudados na
contemporaneidade da educação nos últimos tempos, consideramos assim, um conjunto
de técnicas especificas entrelaçadas pela prática. Esta relação se dá pela alfabetização e
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conhecimento de mundo ou leitura social. O aluno é capaz de notar essa relação através
das práticas pedagógicas docente, uma vez que se apropriam destes métodos.
A ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização é um dos temas relevantes para estudos e preocupante para os
avaliadores deste desenvolvimento. Com isso, a alfabetização em sua totalidade trás
consigo a inclusão de várias técnicas desenvolvidas ou estimuladas no estado de
escolarização. Desta forma, destaca-se os principais conceitos para elencar os principais
objetivos de ser alfabetizado.
Citamos Kramer (1986, p. 17), onde destaca que a alfabetização "vai além do saber
ler e escrever inclui o objetivo de favorecer o desenvolvimento da compreensão e
expressão da linguagem”. Percebemos que não basta apenas ler e escrever, é essencial o
desenvolvimento das habilidades interpretativas dos códigos e fala, é preciso saber o que
significa cada elemento.
Segundo Soares (2006, p. 15): "Alfabetizar significa adquirir a habilidade de
decodificar a língua oral em língua escrita [...]. A alfabetização seria um processo de
representação de fonemas em grafemas (escrever) e de grafemas em fonemas". Vale
considerar que a criança aprende primeiro a falar, sua primeira percepção de ligação dos
sons falados com as letras e silabas para formar palavras e, consequentemente, frases. A
partir de uma lógica alfabética, conforme Soares:
A alfabetização é um processo de representação de fonemas em
grafemas, e vice-versa, mas também é um processo de
compreensão/expressão de significados por meio do código escrito.
Não se consideraria “alfabetizada” uma pessoa que fosse apenas capaz
de decodificar símbolos visuais em símbolos sonoros, “lendo”, por
exemplo, sílabas ou palavras isoladas, como também não se
consideraria “alfabetizada” uma pessoa incapaz de, por exemplo, usar
adequadamente o sistema ortográfico de sua língua, ao expressar-se por
escrito. (SOARES, 2013. p. 16).

Em outras palavras, a autora defende que só se considera alfabetizado aquele que
usa a habilidade natural a de ler, escrever, entender e ligar os sons das
letras/sílabas/palavras. Sob esta consideração, aqueles que ainda decoram palavras ou tem
dificuldade de conhecer as letras, estão em condições incapazes de alfabetização.
Para que a alfabetização seja verdadeiramente incorporada com seriedade, é
importante que o docente se aproprie de algum método de alfabetização, Soares (2016, p.
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16) "Se entende por métodos de alfabetização um conjunto de procedimentos que,
fundamentados em teorias e princípios, oriente, a aprendizagem inicial da leitura e da
escrita". Estes métodos são importantes para mediar o processo de ensino-aprendizagem,
no entanto deve sempre assegurar os referencias teóricos para um trabalho eficaz.
Segundo Rojo (1998, p. 66) "um método de alfabetização que leve em conta o
processo de aprendizagem deve deixar um espaço para que o aluno exponha suas ideias
a respeito do que aprende". Diante de exposto, o aluno é protagonista deste processo,
deve-se dar tempo e espaço para seu desenvolvimento em expressar suas ideias, uma das
formas comunicativas de troca de aprendizado.
Levando em consideração que o aluno começa a frequentar a escola desde muito
cedo ingressando na Educação Infantil, Kramer e Abramovay (1985), discutem este ponto
e ressalta:
[...] concebemos a alfabetização como um processo ativo de leitura e
interpretação, onde a criança não só decifra o código escrito, mas
também o compreende, estabelece relações, interpreta. Desse ponto de
vista, alfabetizar não se restringe à aplicação de rituais repetitivos de
escrita, leitura e cálculo, mas começa no momento da própria expressão,
quando as crianças falam de sua realidade e identificam os objetos que
estão ao seu redor. Segundo nosso enfoque, pois, alfabetização não se
confunde com um momento que se inicia repentinamente, mas é um
processo de construção (KRAMER; ABRAMOVAY, 1985, p. 104).

A construção citada acima traz a realidade do início do processo de alfabetização,
uma vez que as interpretações são fruto do conhecimento dos codigos de leitura e escrita.
Segundo o autor, a alfabeitização nao se limita, ela passa por várias habilidades que
consebemos como base na pré-escola.
No dizer de Góes (1984, p. 3), a aprendizagem da leitura e da escrita
[...] vai desde a produção de rabiscos e a aprendizagem da fala,
passando pela de desenhos e pelo surgimento do jogo simbólico, pela
tentativa de escrita e noções rudimentares do sistema escrito, até a
produção e convenção dos símbolos do sistema escrito, e a produção e
leitura de textos.

Por isto, a escrita é uma aquisição cultural humana desencadeada pelos estímulos
do tônus muscular. Seus primeiros rabiscos são fruto do surgimento simbólico para a
reprodução definidamente correta.
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LETRAMENTO E SUA RELAÇÃO COM O MEIO SOCIAL
O letramento que surge na necessidade de identificar a escrita com sua
interpretação e entendimento de mundo, nos faz refletir o quão importante sua relação
com o ambiente social que estamos inseridos.
Para fazermos entender, Segundo Mortatti (2004, p. 98), aponta o letramento
como um processo
[...] está diretamente relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas
funções e seus usos nas sociedades letradas, ou, mais especificamente,
grafocêntricas, isto é, sociedades organizadas em torno de um sistema
de escrita e em que esta, sobretudo por meio do texto escrito e impresso,
assume importância central na vida das pessoas e em suas relações com
os outros e com o mundo em que vivem.

As sociedades letradas estão ligadas ao sistema de escrita como ferramenta de
comunicação. Sua organização advém do sistema tradicional de escrita que é incentivada
à criança nos seus primeiros anos de vida, saber escrever para ler e interpretar é essencial
para apropriação do sistema convencional.
Segundo Kleiman (1995, p. 19) fala que “podemos definir hoje o letramento como
um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e
enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Como
reconhecemos, o letramento vai além das atividades escolares e está em todos os lugares,
como o uso da tecnologia.
O letramento que se enquadra nas sociedades históricas com sua cultura,
comunicação, compreensão e entendimento da escrita, contudo;
O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio históricos da
aquisição da escrita [...] tem por objetivo investigar não somente quem
é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido,
desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social mais amplo
(TFOUNI, 1988, p. 9).

É nesta amplitude que os alfabetizados funcionais agem com seu conhecimento
de mundo, uma relação que investiga as não habilidades de ler, uma vez que ler/escrever
é uma prática social que perpassa por acontecimentos históricos de sua evolução e
conhecimento. No entanto, vemos que o “[...] letramento é o que as pessoas fazem com
as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades
se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 1998, p. 72).
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Estas habilidades estão conjuntas para fazer valer uma importância significativa da
compreensão dos códigos e letramento do meio.
Continuamos com Soares (1998, p. 76) onde ressalta que “as consequências do
letramento estão intimamente relacionadas com processos sociais mais amplos,
determinadas por eles, e resultam de uma forma particular de definir, de transmitir e de
reforçar valores, crenças, tradições e formas de distribuição de poder”. Vale lembrar que
estas consequências parte do um grupo social. As fontes históricas orais são responsáveis
por passar de geração para geração a cultura de relatos inventados com características de
um determinado lugar. Os valores deste letramento faz conhecê-lo além da aquisição
alfabética, colaborando para enriquecer as tradições, na escola; este contexto está
vinculado à produção ideológica da produção interpretativa e textual, em grupo ou
individual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do presente trabalho nota-se que ainda há necessidade de expandir o tema,
principalmente dentro das escolas e nas formações continuadas para que os docentes que
estão na prática sejam capazes de entender e praticar o que aqui foi apanhado na literatura
acadêmica e teórica. A alfabetização que se apresenta desde primeiros anos de vida da
criança deve ser aprimorada de forma correta desde a educação infantil, porém, com
ênfase maior nos primeiros anos do ensino fundamental I. Já o letramento, é um processo
que vem depois da alfabetização, é fruto do alfabetismo, onde o aluno já deve adotar a
aquisição de leitura e escrita com também suas interpretações e apresentação de ideias.
Sob esta questão complexa e discutida, apresentamos possíveis resultados com
este estudo; as teorias que apresentam a prática de forma clara norteando como acontece
atualmente nas salas de aula. Podemos observar ainda que muitos estudiosos falam do elo
de alfabetizar letrando, um forma de mediar o processo, seja ele lúdico ou não. O
pertinente é que os objetivos desta pesquisa foram essenciais para esta produção. Notamos
que o aluno tem que ser o produto da escola para ser lapidado como um sujeito curioso,
autêntico que expresse suas ideias para o mundo social fora da escola.
Entre linhas positivas da alfabetização e letramento, expandisse oportunidades de
acesso ao mundo social que facilita sua vida social e cultural. Em prática, a sala de aula
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não é o limite para se aprender ou ensinar, o letramento deve ser incentivado desde cedo
nas escolas como método de ensino que desperta no aluno sua imaginação, precisamos
de ensino significativo que enfrente o letramento na alfabetização uma conduta seria para
se fazer eficaz.
Enfim, ler e escrever faz parte da nossa cultura social-escolar e são elementos
importantes para ingresso na sociedade, onde uma das principais finalidades da educação
é preparar o aluno para o a sociedade do mercado, por isso ser letrado é conhecer e
entender a importância de ser crítico, político ou autônimo.
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CAPÍTULO XVI
ANÁLISE DA MATEMATIZAÇÃO DA FÍSICA COMO FACILITADORA DO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Éric Novais Silva44; Maria Deusa Ferreira da Silva45; Ferdinand Martins da Silva46.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-16

RESUMO:
O século XVII trouxe o advento da ciência moderna e com ela o processo de matematizar
a natureza, que teve como um dos pais dessa corrente o matemático, alquimista,
astrônomo e estudioso da religião Isaac Newton, que ficou amplamente conhecido pelo
seu sistema de explicação do mundo. Com o advento da álgebra e do cálculo, os estudos
das ciências mudaram drasticamente, deixando de ter um embasamento puramente
epistemológico passando para leis e fórmulas. Com isso, a Física ficou parcialmente
condicionada aos avanços e conceitos matemáticos, acarretando, de certa forma, grandes
dificuldades no processo de ensino desta ciência pois a desvincula da realidade,
colocando-a como condicionante da aplicação de expressões e fórmulas, muitas vezes
não compreendida pelo estudante da educação básica. Sendo assim, este trabalho tem por
objetivo discutir o processo da matematização da Física e as implicações no processo de
ensino e aprendizagem no ensino médio, apresentando uma alternativa ao ensino
tradicional pautada na História e Filosofia da Ciência. De cunho qualitativo e indutivo, a
pesquisa está de acordo com o método monográfico com caráter descritivo. Apresenta
autores que discutem o processo de matematização e como esse processo, atrelado ao
ensino tradicional da disciplina Física, está fadada ao insucesso, apresentando algumas
possíveis causas.
PALAVRAS-CHAVE: Matematização. Ensino de Física. Metodologia históricofilosófica.

INTRODUÇÃO
O processo de ensino e aprendizagem vem sendo analisado e discutido há muito
tempo, mas, apesar disso, ainda está longe de ser um tema esgotado, pois a natureza do
mesmo é dinâmica e, como tal, muda conforme também mudam o indivíduo e a sociedade
a sua volta.
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Nesse contexto, a tarefa do professor já não é a mesma de algumas décadas, pois,
além das mudanças naturais da evolução da profissão em si, há também uma mudança
muito evidente da expectativa que a sociedade tem com relação à atuação da escola e com
o aluno, uma vez que o mesmo é “preparado” para fazer parte de uma sociedade cada vez
mais tecnológica e interconectada.
Comumente os professores de Física da educação básica ao ensino superior
utilizam a matemática de uma forma muito intensa e sabem que, muitas vezes, o fracasso
escolar está associado às deficiências enfrentadas no processo de aprendizagem da
matemática. Mesmo que esses profissionais utilizem freneticamente a matemática, não
conseguem definir de forma eficiente o processo de matematização.
A linguagem matemática é atualmente a linguagem da ciência, sendo que os
documentos norteadores da educação tratam sobre a importância dessa disciplina no
avanço da ciência e para tal fim defendem um ensino de forma contextualizada:
[...] integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o
desenvolvimento de competências e habilidades que são
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e
estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e
interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas,
argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua
formação (BRASIL, 2002, p. 111).

Contudo, o ensino tem sido ministrado de forma contrária, completamente
descontextualizada do cotidiano dos alunos e tem reduzido as ciências como Física e
Química a uma utilização da matemática completamente mecanizada, gerando, assim, a
falta de interesse pela maioria dos alunos.
O ensino de Física reduzido às técnicas de operações matemáticas não tem surtido
o efeito desejado, sendo que em muitos casos, os alunos acabam por matematizar a Física
e não compreendem a essência dos fenômenos. Não se pode ignorar que o ensino de Física
precisa ser (res)significado para que a aprendizagem seja significativa para os alunos.
Para tal, as mudanças metodológicas são fundamentais.
O maior desafio para a Física escolar é vencer a visão simplista de que o processo
de ensino e aprendizagem baseado puramente na matematização está dando certo. Há
muitos problemas, e, por isso, acredita-se que a História e Filosofia da Ciência (HFC)
possa auxiliar para que esses problemas se amenizem.
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Este trabalho de abordagem qualitativa surgiu da dissertação do Mestrado em
Matemática, defendida pelo autor, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), intitulada “Análise Da Matematização Da Física Na Concepção Dos Professores
De Física Do IFBaiano – GUANAMBI” e visa discutir o processo da matematização da
Física e as implicações no processo de ensino e aprendizagem no ensino médio,
apresentando a metodologia baseada na HFC como alternativa ao processo tradicional e
mecânico do ensino de Física.
Espera-se que este estudo proporcione maior conhecimento sobre a questão da
atuação pedagógica do professor de Física diante das dificuldades enfrentadas pelos
alunos no processo de ensino e aprendizagem de conceitos físicos ensinados com um
auxílio de uma metodologia que tentará garantir uma aprendizagem significativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (MATEMATIZAÇÃO)
Ao pensar em como a matemática nos rodeia basta olhar o nosso corpo, nossos
sentimentos, nossos pensamentos e a descrição que fazemos de tudo que nos interessa na
sociedade, na natureza, na tecnologia, no universo. Para que se possa descobrir esse saber
que há entre os objetos e a matemática nomeia-se matematização esse processo que
permite compreender esse passo dinâmico de traduzir as ações e elementos para uma
linguagem matemática.
As ciências naturais gregas que tiveram seu início na physis de forma teórica, teve
sua matematização da natureza iniciada com Pitágoras (c. 570 – c. 495 a.C.) ao acreditar
que o princípio de tudo é o número e com Platão (428/427 – 348/347 a.C.), que acreditava
que cada elemento – terra, ar, fogo e água – estavam associados aos sólidos geométricos
perfeitos: tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro, todos sólidos platônicos.
A evolução da física de Aristóteles a Newton surgiu da necessidade de ajustar os
fenômenos naturais em modelos matemáticos. Essa evolução muda desde a forma como
se enxergava o cosmo, saindo do modelo de Claudio Ptolomeu (90-168) para o modelo
de Nicolau Copérnico (1473 – 1543), que demandou uma matemática mais consolidada
que pudesse explicar os fenômenos que o mesmo descobria. A mecânica celeste de
Newton conseguiu explicar esse sistema heliocêntrico do modelo copernicano dispondo
de uma matemática mais sofisticada, o cálculo diferencial.
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O processo de matematização da física não é uma construção recente, por mais
que nos últimos séculos tenha alcançado mais feitos devido ao avanço destas ciências.
Pietrocola (2002, p. 93) diz que o processo de matematização consiste em uma “tradução
matemática”, onde o cientista seria o tradutor pela sua capacidade de transitar entre os
dois "idiomas: da natureza e da Matemática”.
A evolução nas relações entre Física e Matemática não termina com
Galileu e, muito pelo contrário, este é apenas um dos primeiros
episódios da longa história de construção da mesma. Com a formação
da "Física-matemática", o papel de tradução passa a se constituir numa
mediação propriamente física. Neste contexto, a matematização é
concebida como inerente aos conceitos e suporte para a construção dos
mesmos.

De acordo com o dicionário Aurélio online, matematização significa “redução à
forma matemática”. Para Hans Freudenthal (1905 – 1990), o ensino da matemática
deveria estar pautado na estreita relação que esta tem com a realidade, para ele:
O que os humanos têm que aprender não é a matemática como um
sistema fechado, mas sim como uma atividade - o processo de
matematizar a realidade e, se possível, até mesmo matematizar a
matemática (FREUDENTHAL, 1968, p. 7, apud ALMEIDA; SILVA,
2015, p. 209).

Para Treffers e Goffre (1985, p. 100 apud MENDES; BATISTA, 2016, p. 761) a
matematização é “uma atividade de organização e estruturação por meio da qual se
adquire conhecimentos e habilidades para descobrir regularidades, conexões e estruturas
ainda desconhecidas”.
Segundo Lucas e Batista (2011, p. 456 apud MENDES; BATISTA, 2016, 761) a
matematização define-se na “atividade matemática que possibilita a organização e a
estruturação dos fenômenos naturais pertencentes à realidade complexa, por meio de uma
identificação de regularidades, padrões, relações e, posteriormente, estruturas
matemáticas”.
A matematização muitas vezes é confundida com a modelagem matemática
(MM):
Um modelo pode ser formulado em termos familiares, utilizando-se
expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou
representações geométricas, equações algébricas, tabelas, programas
computacionais etc. por outro lado, quando se propõe um modelo, ele é
proveniente de aproximações nem sempre realizadas para se poder
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entender melhor um fenômeno, e tais aproximações nem sempre
condizem com a realidade. [...] Modelagem matemática é o processo
que envolve a obtenção de um modelo (BIEMBENGUR, 2014, p. 12).

A modelagem contempla três etapas:
1. Interação com o problema
2. Matematização
3. Modelo matemático
Portanto, a matematização é uma parte da modelagem e logo são elementos
diferentes. Em MM a matematização é definida como sendo a etapa da formulação e
resolução do problema.
Almeida, Silva e Vertuan vão além e dizem que:
Uma atividade de Modelagem Matemática [...] envolve fases relativas
ao conjunto de procedimentos necessários para configuração,
estruturação e resolução de uma situação-problema as quais
caracterizamos como: interação, matematização, resolução,
interpretação de resultados e validação [...] A situação problema
identificada e estruturada na fase de interação, de modo geral,
apresenta-se em linguagem natural e não parece diretamente associada
a uma linguagem matemática, e assim gera-se necessidade de
transformação de uma representação (linguagem natural) para outra
linguagem (linguagem matemática). Essa linguagem matemática
evidencia o problema matemático a ser resolvido. A busca e elaboração
de uma representação matemática são medidas por relações e
características da situação e os conceitos, técnicas e procedimentos
matemáticos adequados para representar matematicamente essas
características. Daí que a segunda fase da Modelagem matemática é
caracterizada por “matematização”, considerando esses processos de
transição de linguagens, de visualização e de uso de símbolos para
realizar descrições matemáticas (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN,
2013, p. 15-16).

Dessa forma, fica evidente a importância que a matemática tem no estudo do
cotidiano, na busca por padrões e regularidades. A Física possui uma estreita ligação com
a matemática, e vice-versa, mas caso um aluno não compreenda alguns conteúdos
matemáticos para que possa aplicá-los na física, esse ficará impedido de aprender Física?
A educação básica necessita de alunos que compreendam a física-matemática ou que
compreenda os fenômenos que estão à sua volta?

ENSINO DE ÁLGEBRA E O PROBLEMA NA MATEMATIZAÇÃO DA FÍSICA
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O desenvolvimento da álgebra de acordo com G. H. F. Nesselmann, citado por
Eves (2004, p. 206) é dividido em três etapas:
Primeiro se tem a álgebra retórica em que os argumentos e resolução
de um problema são escritos em prosa pura, sem abreviações ou
símbolos específicos. A seguir vem a álgebra sincopada em que se
adotam abreviações para algumas quantidades e operações que se
repetem mais freqüentemente [sic]. Finalmente chega-se ao último
estágio, o da álgebra simbólica, em que as resoluções se expressam
numa espécie de taquigrafia matemática formada de símbolos que
aparentemente nada têm a ver com os entes que representam. (itálico do
autor).

A segunda fase foi marcada pelos trabalhos de Diofanto (325-409), de Alexandria,
responsável pela inserção dos códigos e o primeiro a utilizar a letra “sigma” na
representação da incógnita. As equações algébricas indeterminadas em que deve-se achar
soluções inteiras são chamadas de equações diofantinas, embora, segundo Eves (2004, p.
208), ele não tenha sido o primeiro a resolver esse tipo de equação de maneira não
geométrica.
A terceira e última fase teve destaque o matemático francês François Viète (1540
– 1603), utilizando vogais para representar incógnitas e consoantes para representar
constantes, sempre maiúscula.
[...] ele simbolizava as potências usando uma mesma letra: se 𝐴 é
incógnita, seu quadrado é chamado de 𝐴 quadratum, seu cubo 𝐴 cubum,
e assim por diante. Se chamarmos 𝑥 de 𝐴, a equação 𝑥 2 + 𝑏 = 𝑐𝑥
(significando área + área = área) seria escrita, na notação de Viète,
como 𝐴 quadratum + 𝐵 aequatur 𝐶 in 𝐴 (aequatur quer diz “igual”).
Na verdade, esta equação é cesrita adicionando a palavra plano depois
de 𝐵, uma vez que todas as parcelas devem possuir as mesmas
dimensões, e teríamos 𝐴 quadratum + 𝐵 plano aequatur 𝐶 in 𝐴. De
modo análogo um número a ser igualado a um cubo era denominado
solido (ROQUE; CARVALHO, 2012, p. 223). (itálico do autor).

Durante o século XIX e meados do XX, o ensino de Álgebra fazia parte do ensino
de primeiro grau, junto com Aritmética e Geometria, ambos de forma isolada, com
programas e livros diferentes. Era dado à Álgebra um tratamento mecânico e mais
especial em relação às outras áreas devido ao seu grande potencial em resolver problemas.
Com a chegada do Movimento da Matemática Moderna no Brasil, na década de
60, o tratamento dado à matemática foi mais didatizado e por consequência essa
organização acabou por elencar conteúdos e seus pré-requisitos em coleções de livros
didáticos.
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Atualmente, o ensino de Álgebra, segundo Coxford e Shulte (1995, apud PIRES;
GOMES, 2010, p. 160), está pautado em 4 eixos:
1.

Como Aritmética generalizada;

2.

Como estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas;

3.

Como estudo de relações entre grandezas;

4.

Como estudo das estruturas.

No primeiro eixo, a Generalização da Aritmética é feita ao utilizar variáveis para
provar teoremas, como 4 + 3 = 3 + 4 então 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥. O segundo eixo é muito
clássico em livros de 7º ano, quando o aluno começa a estudar expressões algébricas e se
depara com questões para transformar uma afirmação em sentença matemática, por
exemplo: o quadrado de um número acrescido de 2 é igual a 20.
“Estudo das relações entre grandezas” fica evidente quando o aluno começa a
operar com fórmulas, principalmente em área das figuras planas, ao analisar que a área
de um triângulo pode ser calculada como sendo a metade do produto de sua base por sua
altura, assim pode-se perceber que há proporcionalidade entre esses entes.
Ao pensar nos “Estudos das Estruturas”, não está se falando de anéis, grupos,
corpos, como em Estruturas algébricas, mas sim em manipulações que seguem regras
aritméticas, como a fatoração de um polinômio, ou os produtos notáveis, contudo,
segundo Pires e Gomes (2010, p. 162), “a ênfase exagerada no ensino da Álgebra na
concepção de estudo das estruturas trouxe problemas. O “simbolismo extremado” leva o
aluno a uma manipulação automática, não permitindo que ele compreenda as ideias
essenciais da Álgebra”.
Os PCN (BRASIL, 1997) defendem um ensino de álgebra no Ensino Fundamental
(EF) que comece desde os primeiros ciclos:
Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver uma pré-álgebra, é
especialmente nas séries finais do ensino fundamental que os trabalhos
algébricos serão ampliados; trabalhando com situações-problema, o
aluno reconhecerá diferentes funções da álgebra (como modelizar,
resolver problemas aritmeticamente insolúveis, demonstrar),
representando problemas por meio de equações (identificando
parâmetros, variáveis e relações e tomando contato com fórmulas,
equações, variáveis e incógnitas) e conhecendo a “sintaxe” (regras para
resolução) de uma equação (BRASIL, 1997, p. 39).
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O ensino da Álgebra no EF apresenta um grande problema quando os PCN
(BRASIL, 1997) dizem que o índice desse eixo nos resultados da SAEB47 chegam apenas
a 40% de acerto em muitas regiões do Brasil. A imagem abaixo faz uma síntese do
tratamento algébrico feito no EF.

Figura 1: Síntese das diferentes interpretações da álgebra escolar.
Fonte: PCN (BRASIL, 1998, p. 116).

O conceito de variável não é muito trabalhado no EF, segundo os PCN (BRASIL,
1998, p. 118), os alunos desse segmento bem como do Ensino Médio (EM) sempre
substituem esse conceito pelo de incógnita, ou seja, que a letra sempre está lá para
“esconder” o valor de algum número.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) propõe para o EF
cinco unidades temáticas para a matemática:
1. Números;
2. Álgebra;
47 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, instituído em 1990, é composto por um conjunto de avaliações
externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de
alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino
ofertado.
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3. Geometria;
4. Grandezas e Medidas;
5. Probabilidade e Estatística.
A BNCC diferente dos PCN defende o ensino da Álgebra em todo o EF, não
caracterizando nos anos iniciais uma pré-álgebra e traz como finalidade do estudo da
álgebra nesse segmento:
[...] o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento –
pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos
matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas
matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos (BRASIL, 2017,
p. 268).

Os PCN + sistematizam o ensino de Matemática no EM baseado em três grandes
eixos:
1. Álgebra: números e funções
2. Geometria e medidas
3. Análise de dados
O primeiro tema ou eixo estruturador, Álgebra, na vivência cotidiana se
apresenta com enorme importância enquanto linguagem, como na
variedade de gráficos presentes diariamente nos noticiários e jornais, e
também enquanto instrumento de cálculos de natureza financeira e
prática, em geral. No ensino médio, esse tema trata de números e
variáveis em conjuntos infinitos e quase sempre contínuos, no sentido
de serem completos (BRASIL, 2002, p. 120).

A segunda versão preliminar da BNCC48 (BRASIL, 2016) trazia para a
Matemática do EM seis eixos para disciplina:
1. Geometria;
2. Grandezas e Medidas
3. Estatística e Probabilidade
4. Números e Operações
5. Álgebra e Funções.
48 A primeira versão foi publicada em 16 de setembro de 2015 e esteve aberta para consulta pública até 15 de março
de 2016. Após as colaborações feitas pela sociedade civil e por instituições de ensino, em 3 de maio de 2016 foi
divulgada a segunda versão da BNCC. Após o lançamento da segunda versão houveram seminários de divulgação e
colaboração no período de 23 de junho à 10 de agosto de 2016. Em 6 de abril de 2017 foi lançada a versão final da
BNCC, contendo o texto base para o EF e faltando a parte pertinente ao EM. Devido as alterações feitas pela Lei
nº13.415/2017, a Lei da Reforma o Ensino Médio, a parte da BNCC com as disciplinas do ensino médio só foram
lançadas em 2018.
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[...] a Álgebra no Ensino Médio deve ser entendida como o
estabelecimento de relações, ampliando e consolidando as noções de
equações e função. Nessa etapa de escolaridade, merece especial
destaque o estudo das funções por seu papel como modelo matemático
para analisar e interpretar relações de dependência entre variáveis de
duas grandezas em fenômenos do mundo natural ou social, incluindo os
trabalhados em componentes de outras áreas de conhecimento como
Física, Química e Biologia, por exemplo (BRASIL, 2016, p. 576).

Pelo fato de nessa versão a BNCC se propor a trabalhar com conceito de variáveis
e incluir trabalho interdisciplinares com Física, temos ai o currículo pedindo para que a
matematização ocorra. Contudo os problemas que esse eixo da matemática enfrenta é
demasiadamente grande e por consequência, alguns alunos sequer conseguem resolver
uma equação do primeiro grau, quiçá entender a equação de Torricelli.
Muitas vezes, a dificuldade do aluno em compreender problemas algébricos está
na interpretação da questão, ou seja, muitas vezes está na linguagem escrita.
Sem o desenvolvimento do domínio da linguagem necessária à
apreensão de conceitos abstratos (e, portanto extremamente
dependentes da linguagem que os constrói) nos seus diversos níveis,
não pode haver o desenvolvimento do pensamento matemático
(também em seus diferentes níveis) (MALTA, 2004, p. 44 e 45, apud
GIL, 2008, p. 31).

A dificuldade da linguagem formal, bem como o distanciamento dos elementos
do cotidiano contribuem para que o aluno na educação básica não compreenda álgebra e
por consequência não consiga matematizar a Física.
A versão final da BNCC houve drásticas alterações no que se refere ao currículo
da matemática.
No Ensino Médio, esses diferentes campos da Matemática são
integrados de forma ainda mais consistente. Para tanto, são definidos,
nessa etapa, um conjunto de pares de ideias fundamentais que produzem
articulações entre os vários campos – Aritmética, Álgebra, Geometria,
Probabilidade e Estatística, Grandezas e Medidas – e que são
importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. Estes
são os pares de ideias fundamentais adotados: variação e constância;
certeza e incerteza; movimento e posição; relações e inter-relações
(BRASIL, 2017, p. 520).

Em relação ao par “variação e constância” os alunos deverão “observar, imaginar,
abstrair, discernir e reconhecer características comuns e diferentes ou o que mudou e o
que permaneceu invariante, expressar e representar (ou descrever) padrões,
generalizando-os” (BRASIL, 2017, p. 520). O MEC ainda salienta que devido ao fato de
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essas variações de padrões não serem algo exclusivo da Matemática abre-se espaço para
a interdisciplinaridade entre áreas diferentes que comungam dessa variação.
Já o par “certeza e incerteza” “normalmente associado, na matemática escolar, ao
estudo de fenômenos aleatórios, à obtenção de medidas no mundo físico, a estimativas,
análises e inferências estatísticas e a argumentações e demonstrações algébricas ou
geométricas” (BRASIL, 2017, p. 520).
O par “movimento e posição”:
[...] estão presentes na localização de números em retas, de figuras ou
configurações no plano cartesiano e no espaço tridimensional; direção
e sentido, ângulos, paralelismo e perpendicularidade, transformações
geométricas isométricas (que preservam as medidas) e homotéticas
(que preservam as formas) e padrões das distribuições de dados. O uso
de mapas, GPS e de outros recursos implica a observação e estudo desse
par de ideias (BRASIL, 2017, p. 521).

O último par “relações e inter-relações”, é o que mais se enquadra as ideias
algébricas já que:
[..] estão presentes em muitas situações reais nas quais se aplica a
Matemática. As relações estão presentes em problemas que envolvem
a proporcionalidade entre duas ou mais grandezas, escalas, divisão em
partes proporcionais etc. que tratam da interdependência entre
grandezas. Dessas relações, evolui-se para a noção de função, uma
noção integradora da Matemática. Os movimentos de figuras, como as
reflexões em retas, rotações e translações, podem ser expressos por
funções, em trabalhos no plano cartesiano, por exemplo (BRASIL,
2017, p. 521).

A versão final da BNCC deixa claro a importância da interdisciplinaridade no EM.
Porém a diluição dos eixos aprendidos no EF nos pares propostos para o EM ainda é algo
que pesquisas futuras dirão se é uma melhoria ou um retrocesso. A área de Ciências da
Natureza e suas Tecnologias, englobando as disciplinas de Biologia, Química e Física,
perderam a sua obrigatoriedade do ensino na proposta da reforma do EM.
A utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) são
muito exploradas pelos conteúdos das Ciências da Natureza na BNCC, para que os eixos
Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo foram unidos para formar as
competências específicas dessa área no EM. Para tal as habilidades a serem desenvolvidas
foram listadas em três, como se segue:
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1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e/ou global.
2. Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra
e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e
fundamentar decisões éticas e responsáveis.
3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando
procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para
propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados,
em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) (BRASIL, 2017, p. 539).

Em todas habilidades previstas para o ensino de Ciências da Natureza, encontrase diluídos os conteúdos pertinentes ao ensino da Física Clássica no EM, o ganho dessas
habilidades está num ensino pautado na reflexão e investigação, utilizando as TDIC e
libertando os alunos do processo demasiado de matematização.

O ENFOQUE HISTÓRICO NO ENSINO DE FÍSICA: UMA SAÍDA PARA O
ENSINO NÃO PAUTADO NA MATEMATIZAÇÃO
Os problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem da Física no
EM geralmente se encontram em dois pontos fundamentais: conceituação e metodologia.
Os conceitos são ensinados como se fossem fáceis, como se para o aluno compreender o
conteúdo científico fosse tão óbvio quanto a oralidade do professor em explicar as
definições (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009, p. 202).
O segundo ponto está na escolha da metodologia. Geralmente a mais escolhida
devido ao curto tempo que os docentes dispõem é a tradicional, que de certa forma
reafirma a dificuldade ao tratar tudo como óbvio e claro e, por consequência, o aluno não
consegue compreender o que lhe é ensinado e o ensino fica fadado a se perder na forma
propedêutica e a aprendizagem que esperava-se que fosse significativa acaba por ser
mecânica (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009, p. 202).
Os PCN trazem como a Física tem sido ensinada nas escolas do Brasil.
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O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a
apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada,
distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, mas
também por isso, vazios de significado. Privilegia a teoria e a abstração,
desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento
gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos
concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais,
desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam
de seu significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios
repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização
ou memorização e não pela construção do conhecimento através das
competências adquiridas. Apresenta o conhecimento como um produto
acabado, fruto da genialidade de mentes como a de Galileu, Newton ou
Einstein, contribuindo para que os alunos concluam que não resta mais
nenhum problema significativo a resolver. Além disso, envolve uma
lista de conteúdos demasiadamente extensa, que impede o
aprofundamento necessário e a instauração de um diálogo construtivo
(BRASIL, 2000, p. 22).

A introdução da História e Filosofia das Ciências no Ensino de Física (HFC)
poderá auxiliar para que se possa cumprir os conteúdos previstos, porém com
compreensão dos conceitos envolvidos nesse processo. Segundo Vanucchi (1996, p.19
apud BOSS; FILHO; CALUZI, 2009, p. 203):
Acreditamos que a utilização da História da Ciência juntamente com a
Teoria da Aprendizagem Significativa pode contribuir para melhorar a
compreensão do conteúdo específico, superando, desta forma, a
aquisição mecânica de “fórmulas”, equações e expressões matemáticas
que, muitas vezes, os alunos decoram e utilizam sem compreender o
seu significado real.

Por meio do estudo histórico, pode-se formar melhor os conceitos analisando o
contexto de seu surgimento, indo além assim de aspectos experimentais e matemáticos,
tendo uma sensibilidade social junto ao processo científico.
Se o aluno não possuir subsunçores na sua estrutura cognitiva para que aconteça
a ancoragem da nova informação a aprendizagem significativa não irá acontecer. Então
os textos de HFC auxiliarão nesse processo de criar esses “ancoradouros”. Se um
professor disser para um aluno que a variação de espaço (∆𝑆) é diretamente proporcional
à velocidade em um movimento retilíneo uniforme para o aluno não fará o menor sentido
se o mesmo não tiver informações que possam auxiliar nessa compreensão, ou seja, só
fará sentido se o aluno compreender o que é variação de espaço, velocidade, tempo,
conceitos matemáticos como direta e inversamente proporcionais. Dessa forma, os textos
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poderão ajudar com os subsunçores necessários para que o processo de aprendizagem
significativa ocorra. (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009, p. 204).
Esse processo perpassa pelo potencial significativo do conteúdo que é ensinado,
sendo assim esse potencial é alcançado de duas formas:
(i) a natureza do conteúdo a ser ensinado, que deve ser suficientemente
não arbitrário e não aleatório, para que possa ocorrer uma relação não
arbitrária e não aleatória com informações relevantes localizadas no
campo da capacidade intelectual humana; (ii) a própria estrutura
cognitiva de cada aluno, uma vez que a aquisição de significados ocorre
individualmente (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009, p. 204).

Quando o novo conteúdo potencialmente significativo encontra na estrutura
cognitiva os subsunçores necessários acontece aí a assimilação e por consequência a
aprendizagem significativa. Na teoria de Ausubel (1980), ele fala de organizadores
prévios, que seriam elementos introdutórios de determinados conceitos que, sendo claro,
adequados e estáveis serviriam para que os alunos criassem os subsunçores caso fosse o
caso de não os possuir.
A utilização de organizadores prévios justifica-se por: i) a importância
de se ter ideias relevantes e apropriadas disponíveis na estrutura
cognitiva, para a aprendizagem significativa; ii) as vantagens de utilizar
conceitos mais gerais e inclusivos de uma disciplina como ideias de
esteio ou subordinadores; iii) os próprios organizadores prévios tentam
tanto identificar um conteúdo relevante já existente na estrutura
cognitiva (e a ser relacionado com ele) como indicar a relevância desse
conteúdo e sua própria relevância para o material de aprendizagem
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.144 apud BOSS; FILHO;
CALUZI, 2009, p. 206).

Os textos de HFC podem servir então como organizadores prévios dos conteúdos
a serem trabalhados. Essa metodologia pode ser trabalhada juntamente com
experimentação e/ou resolução de problemas, desde que o professor escolha os textos
adequados para tais funções. Segundo Villatorre, Higa e Tychanowicz (2008, p. 103) é
importante que as estratégias de ensino utilizadas pelo professor nessa metodologia levem
os alunos a perceber todos os conflitos teóricos que haviam na época da formação dos
conceitos bem como os diferentes cientistas que contribuíram com as teorias. Vale
ressaltar que essa metodologia não pode transformar as aulas de Física em aulas de
História da Física.
Na pesquisa feita por Boss, Filho e Caluzi (2009) foi feito um questionário sobre
alguns conceitos de eletricidade antes da utilização dos textos históricos. Na pergunta “O
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que você entende por carga elétrica?”, apenas 6% dos alunos deram uma resposta dentro
da categoria do que era aceitável como correta, após as discussões de textos de Charles
Du Fay (1698 –1739) esse número saltou para 57%.
Dessa maneira, a metodologia HFC no ensino de Física se mostra como uma
aliada para que o ensino que não seja pautado na matematização aconteça de maneira que
a aprendizagem dos alunos seja significativa.

METODOLOGIA
Estruturar um método para uma pesquisa é o mesmo que dar um norte para o
pesquisador, rompendo desta forma com o conhecimento de senso comum na busca de
uma explicação científica para o problema da pesquisa. O método da abordagem desta
pesquisa é o indutivo. Para Lakatos e Marconi (2007, p. 86),
Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de
dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade
geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o
objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo
é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam.

Sendo assim, o método indutivo parte de uma situação particular para tentar
generalizar para um público maior o resultado do trabalho feito com os dados particulares.
Como método de procedimento, esta pesquisa está de acordo com o método
monográfico. De acordo com Gil (2008), esse método tem como princípio o estudo
profundo de um caso, que representará um grupo maior de casos semelhantes. Nesse
procedimento, analisa-se os fatores que influenciam o processo, no caso, a
matematização. Em relação aos procedimentos técnicos esta pesquisa tem caráter
bibliográfico, ponto inicial de quase todas as pesquisas acadêmicas, que visa revisar o que
as literaturas dizem sobre o tema pesquisa, utilizando como base para a construção do
trabalho.
Esta pesquisa tem caráter descritivo, ou seja, não há intervenção direta do
pesquisador na ocorrência dos fenômenos. Para que se cumpra com esse caráter,
geralmente utiliza-se técnicas específicas de pesquisa.
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A abordagem do problema da pesquisa foi de caráter qualitativo, pois é uma
pesquisa investigativa na área de ensino, segundo Firestone (1987, apud MOREIRA,
2011):
A pesquisa quantitativa está baseada em uma filosofia positivista que
supõe a existência de fatos sociais com uma realidade objetiva
independente das crenças dos indivíduos, enquanto que a qualitativa
tem raízes em um paradigma segundo o qual a realidade é socialmente
construída [...] A pesquisa quantitativa procura explicar as causas de
mudanças em fatos sociais, primordialmente através de medição
objetiva e análise quantitativa, enquanto a qualitativa se preocupa mais
com a compreensão do fenômeno social, segundo a perspectiva dos
atores, através de participação na vida desses atores [...] A pesquisa
quantitativa tipicamente emprega delineamentos experimentais ou
correlacionais para reduzir erros, vieses e outros ruídos que impedem a
clara percepção dos fatos sociais, enquanto o protótipo do estudo
qualitativo é a etnografia [...] O pesquisador quantitativo ideal é
desprendido para evitar viés, enquanto o pesquisador qualitativo fica
‘imerso’ no fenômeno de interesse (FIRESTONE, 1987, p.16-17, apud
MOREIRA, 2011, p. 42).

Ainda segundo Moreira (2011, p. 43), a pesquisa em educação em ciências é
interpretada como uma produção de conhecimentos resultante da procura de respostas a
perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências, como
também investiga-se a categoria profissional dos professores dentro de quadro
epistemológico, teórico e metodológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de se traduzir coisas e fenômenos que nos cercam para uma linguagem
matemática é chamado de matematização. O processo de matematizar começou nas
ciências gregas e teve o seu apogeu na revolução científica do século XVII.
Hodiernamente, as ciências da natureza são matematizadas, os PCN+ (BRASIL, 2002)
diz que demasiadamente matematizada e isso pode, muitas vezes, fazer com que o aluno
não compreenda situações reais do seu dia a dia devido à esse formalismo matemático.
A matematização é peça chave do processo de construção do conhecimento físico,
e está presente na relação de interdisciplinaridade que há entre a Física e Matemática. De
maneira geral, o processo de matematização não é abordado nos cursos de graduação, o
que impossibilita que os professores tenham conhecimento de como se dá sua formação.
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O autor não discorda que matematização seja primordial para a construção do
conhecimento físico, conforme Paty (1995) diz que ela é integrante da formulação dos
conceitos físicos, contudo há uma lacuna deixada pelos cursos de formação inicial,
ficando evidente, que geralmente os professores não conseguiram explicar de maneira
efetiva o processo de matematização nem tampouco pensar em alternativas para o ensino
de Física voltado a desenvolver às estruturas cognitivas dos alunos menos arraigada à
fórmulas e resolução de equações.
Espera-se que essa pesquisa possa colaborar com outras futuras sobre o processo
de matematização e na utilização da HFC na sala de aula, como alternativa a esse
processo. É preciso salientar que essas discussões são pertinentes na formação inicial dos
professores de ciências e matemática.
Acredita-se que essa investigação possa colaborar com pesquisas que estejam na
área de HFC na formação do professor de Física e Matemática, para que o processo de
compreensão da formação do conhecimento físico seja cada vez mais discutido.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, Heloísa Cristina da. A Matematização
em Atividades de Modelagem Matemática. In: ALEXANDRIA Revista de Educação
em Ciência e Tecnologia, v.8, n.3, p.207-227, novembro 2015.
ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; SILVA, Karina Pêssoa da; VERTUAN, Rodolfo
Eduardo. Modelagem Matemática da educação básica. São Paulo: Contexto, 2013.
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. 2 ed. Rio
de Janeiro: Interamericana, 1980.
BIEMBENGUR, Maria Sallet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. 5
ed. 4 reimp. São Paulo: Contextos, 2014.
BOSS, Sérgio Luiz Bragatto; FILHO, Moacir Pereira de Souza; CALUZI, João José.
Textos históricos de fonte primária – Contribuições para a aquisição de subsunçores
pelos estudantes para a formação do conceito de carga elétrica. In: CALDEIRA, Ana
Maria de Andrade (Org). Ensino de ciência e matemática, II: temas sobre a formação
de conceitos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnologica. Secretaria
de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Base Nacional
Comum Curricular. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2016.

210

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnologica. Secretaria
de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Base Nacional
Comum Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2017.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Parte III - Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2000.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) + Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.
Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação
Básica, em Cursos de Nível Superior. Brasília: MEC, 2000.
COXFORD, Arthur F.; SHULTE, Albert P. (Org.). As Ideias da Álgebra. São Paulo:
Atual, 1995.
EVES, Howard. Introdução à história da matemática. São Paulo: Editora da
Unicamp, 2004.
FIRESTONE, W. A. Meaning in method: the rethoric of quantitative and qualitative
research. Educational Researcher, 1957, p. 16-21.
FREUDENTHAL, H. Why to teach mathematics so as to be useful. Educational
Studies in Mathematics, v.1, n. ½, p. 3-8, Mai 1968.
GIL, Katia Henn. Reflexões sobre as dificuldades dos alunos na aprendizagem de
álgebra. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) –
Faculdade de Física, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6.
ed. 5. reimp. São Paulo: Atlas, 2007.
LUCCAS, S.; BATISTA, I. L. O papel da matematização em um contexto
interdisciplinar no ensino superior. Ciência & Educação, Bauru, v. 17, n. 2, p. 451-

211

468, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132011000200013>.
Acesso em: 8 jun. 2016.
MALTA, Iaci. Linguagem, leitura e matemática. In: CURY, Helena Noronha (org.).
Disciplinas Matemáticas em Cursos Superiores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004
MENDES, Gabriela Helena Geraldo Isa; BATISTA, Irinéa de Lourdes. Matematização
e ensino de Física: uma discussão de noções docentes. Ciênc. Educ., Bauru, v. 22, n. 3,
p. 757-771, 2016.
MOREIRA, Marcos Antonio. Aprendizagem significativa: a teoria e textos e
complementares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
PIETROCOLA, M. A matemática como estruturante do conhecimento físico. Caderno
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v.19, n.1, p. 89-109, 2002. Disponível
em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/9297>. Acesso em: 8 jun.
2016.
PATY, Michel. A Matéria Roubada. São Paulo: Edusp, 1995.
PIRES, Magna Natália Marin; GOMES, Marilda Trecenti. O pensamento algébrico. In:
PIRES, Magna Natália Marin; GOMES, Marilda Trecenti; CARVALHO, Ana Márcia
Fernandes Tucci de. Fundamentos Teóricos do Pensamento Matemático. Curitiba:
IESDE Brasil S.A., 2010.
ROQUE, Tatiana; CARVALHO, João Bosco Pitombeira. Tópicos de História da
Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2012.
TREFFERS, A.; GOFFREE, F. Rational analysis of realistic mathematics education: the
Wiskobas program. In: STREEFLAND, L. (Ed.). Proceedings of the Ninth
International Conference for the Psychology of Mathematics Education: individual
contributions. Utrecht: University of Utrecht, 1985. v. 2, p. 97-121.
VANUCCHI, A. I. História e Filosofia da Ciência: Da Teoria Para a Sala de Aula.
Dissertação de mestrado, Instituto de Física e Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 1996.
VILLATORRE, Aparecida Magalhães; HIGA, Ivanilda; TYCHANOWICZ, Silmara
Denise. Didática e Avaliação em Física. Curitiba: Ibpex, 2008.

212

CAPÍTULO XVII
AULA PRÁTICA COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO-APRENDIZADO DE
GEOGRAFIA: UM DIÁLOGO ENTRE AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS NAS
AULAS DE GEOGRÁFIA
Kleber dos Santos Reis49; Valdenrique Alves de Macedo50; Geilda da Silva Almeida51.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-17

RESUMO:
O presente artigo teve como estudo a viabilidade do uso da utilização da aula prática
seguida da teórica, como metodologia no ensino de geografia para testar a possibilidade
de maior aprendizado, aplicada aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, na
construção dos conhecimentos sobre Rochas e Minerais. A motivação para essa pesquisa
deu-se, principalmente, pelas frequentes queixas de professores sobre o desinteresse dos
alunos pelos conteúdos e pelas aulas apenas teóricas, sobre qualquer assunto. O estudo se
deu sob a ótica de teóricos da geografia e pedagogia, dentre eles: Brabant, (1989); Candau
(1998); Fontana (2000) Freire (1996); Santos (1997). Vesentini (2001). Pereira (2006).
Para explicar e justificar os resultados encontrados no estudo apresentado, usou-se o
conceito de aprendizagem reflexiva e significativa.
PALAVRAS-CHAVE: Aulas Práticas. Aprendizagem Reflexiva e Significativa.

INTRODUÇÃO
Durante pesquisa verificou-se que o trabalho em sala de aula em Ciências
Geográficas indica maior aprendizagem quando a aula é desenvolvida a partir da prática,
sendo a teoria desenvolvida juntamente ou após a mesma, caracterizando, dessa maneira,
a eficiência dos métodos de ensino e aprendizagem do aluno.
Diante do exposto, o presente artigo teve como principal objetivo, verificar se as
aulas práticas quando antecedente às aulas teóricas levam o aluno ao maior aprendizado
e se esse aprendizado é mais significativo.
49 Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Politécnica Y Artística Del Paraguay – UPAP/PY. Especialista
em Educação Ambiental - IBPEX. Graduado em Geografia - UFRR. E-mail: kleberreis56029@gmail.com.
50 Mestrando em Ciência da Educação - Universidad Nacional Experimental de Guyana – UNEG/VE. Especialização:
Tecnologias na Educação - UFRR. Licenciado em Letras – UFRR. E-mail: valdenrique_10@hotmail.com
51 Mestrando em Ciência da Educação - Universidad Nacional Experimental de Guyana – UNEG/VE. Especialização
em Coordenação Pedagógica – UFRR. Licenciada em História – Faculdade Integrada de Ariquemes - FIAR. E-mail:
dgeildaalmeida79@gmail.com
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Um estudo de Pereira & Hennig (2000), com a quinta série do ensino fundamental
em que abordaram as propriedades do ar, constatou-se que aulas iniciadas pela prática
tiveram aprendizagem significativa, pois mostraram-se mais reflexivas, houve mais
interação e mostraram-se significativa na comparação com as aulas apenas teóricas.
Como são poucos os trabalhos que relatem ou indiquem o momento exato em que
se deve utilizar a prática; ou se devemos utilizá-la ou não, é percebido que na maioria das
vezes, educadores deste componente curricular levam em consideração que a teoria
sempre deve ser prioritária, ou seja, aplicada anterior a prática, ou bastando apenas a
teoria.
No entanto, a implantação de aulas práticas busca repensar o papel do professor
profissional em busca de inovação didática e pedagógica, o que pode ser de grande valia
na mudança de mentalidade de alguns profissionais da geografia e da educação,
profissionais ainda presos a métodos tradicionais.
Nereci (1967) aponta a geografia como uma ciência com bases no processo de
investigação de questões da natureza, da economia, da cultura e do social, de modo que
o ensino das ideias, fatos e conceitos estruturam-se a partir do momento em que o
educando participa ativamente dos estudos de impasses encontrados, sejam eles
específicos e ou concretos. Nessa ótica, considera-se a experiência como um fator
primordial; conceito e ação se constituem à medida que uma alicerça o outro. (PEREIRA,
2006, p. 39).
Com relação ao ensino desse componente curricular, são comuns aulas teóricas
que se finalizam nelas mesmas, sem oportunizar ao aluno uma aprendizagem reflexiva e
significativa. Lopes (1996) afirma que a dinâmica ensino aprendizagem sob a ótica
sociointeracionista orienta um vínculo adverso a concepção funcionalista, na qual o
mestre direciona o processo de aprendizagem do aluno, em uma ação unilateral. Ou seja,
o aluno não é estimulado a buscar o novo; a concatenar conceitos e conhecimentos. Se a
prática não revelar um caráter criador, ela tem seu significado empobrecido e não atinge
seu objetivo.
De acordo com Fontana (2000, p. 165-170) a mediação pedagógica na sala de aula
implica estratégias de trabalho voltadas à articulação do conhecimento sistematizado com
a experiência cotidiana. A aprendizagem adquire maior sentido para os educandos se
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construída por meio da transformação do saber escolar com conhecimento ligado à vida,
conscientizado de sua existência e do lugar por ele ocupado.
Com a mediação pedagógica, o professor passa a ter uma nova posição
metodológica em que se torna o articulador e o orquestrador do processo educativo. Atua
com foco na aprendizagem contextualizada dos alunos; preocupa-se com a elaboração do
conhecimento da turma; tanto ensina como cria condições para que os alunos elaborem
os conceitos (porque compartilha com eles informações, indagações, sentido possíveis
operações intelectuais).
Para Freire (1996) o ensino deve ser fundado nos conhecimentos e identificação
prévia do aprendiz; a materialização do processo ensino aprendizagem deve utilizar
recursos e princípios que levem a aprendizagem-reflexiva e significativa para o aluno. Ao
relacionar o novo-teoria com o que ele, aluno, já conheceu na prática, resulta então, em
aprendizagem significativa.

METODOLOGIA
O estudo apresentado teve abordagem qualiquantitativa, com objetivo descritivo
e finalidade aplicada, pois contribuirá para novas práticas em sala de aula. A amostra
investigada consistiu-se em 42 alunos distribuídos em duas turmas do curso do Ensino
Médio, na disciplina de Geografia, da Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota, em Boa
Vista no estado de Roraima.
A pesquisa ocorreu entre 2010 e 2011. Usou-se como instrumentos de pesquisa a
observação e o questionário. Bem como um questionário com perguntas fechadas e outro
de múltipla escolha.
A princípio, foi aplicado aos envolvidos-alunos da Turma A e Turma B, um
questionário a respeito da metodologia conveniente para adquirir mais conhecimento,
indagando: se a aula teórica deve anteceder a aula prática e se essa sequência facilita a
compreensão do conteúdo.
Em seguida foi administrada aulas práticas com o conteúdo de geografia seguidas
de aulas teóricas na turma A, e aulas teóricas seguidas de aula práticas, na turma B e viceversa.
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Após essas aulas, aplicou-se um questionário de múltipla escolha sobre o conteúdo
de geografia trabalhado. Seguidamente, inverteu-se a sequência nas duas turmas e
novamente aplicou-se um novo questionário sobre o assunto abordado.
Em continuidade, aplicou-se mais um questionário inquerindo sobre qual a
preferência dos alunos quanto a praticidade para o aprendizado do conteúdo de geografia;
se aula teórica ou prática.
A metodologia usada durante este estudo foi importante para analisar o método de
ensino proposto - prática seguida de teoria - e julgar se este foi contribuinte para a
elevação do nível de ensino e aprendizagem, quando comparado ao que o aluno apreendeu
na aula teórica seguida pela aula prática e o que aprendeu na aula prática, seguida pela
teórica, conforme os quadros abaixo.

Quadro 1- Análise da Observação em aulas teóricas e práticas
FICHA DE OBSERVAÇÃO
ASPECTOS A OBSERVAR

Aula Teórica

Aula Prática

Turma
A

Turma B

Turma
A

Turma B

Interação entre os
envolvidos

baixa

Não
houve

alta

Alta

Participação

baixa

baixa

alta

Alta

Inquirismo

não
houve

não
houve

média

Média

Solicitação para sair da
sala

4

5

1

não
houve

Fonte: Elaboração dos próprios autores, com base na pesquisa de campo

Quadro 2- Análise da resposta dos alunos quanto a sua preferência – aula prática ou teórica
OPINIÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA
CONVENIENTE PARA ADQUIRIR MAIS
CONHECIMENTO

Turma A
Sim
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Não

Turma B
Ind.

Sim

Não

Ind
.

A aula teórica deve acontecer antes da aula
prática

15

7

-

18

2

-

A aula teórica antes da aula prática torna o
conteúdo mais fácil de ser compreendido

13

7

2

18

2

-

Há maior participação do aluno em aula
teórica seguida de aula prática

15

5

2

15

3

2

Fonte: Elaboração dos próprios autores, com base na pesquisa de campo

Quadro 3- Análise da resposta dos alunos quanto a sua preferência depois do experimento- Aula
Prática seguida da Teórica
OPINIÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA
CONVENIENTE PARA ADQUIRIR MAIS
CONHECIMENTO

Turma A
Sim

Não

Turma B
Ind.

Sim

Não

Ind
.

A aula teórica deve acontecer antes da

3

18

1

20

-

3

18

1

20

-

-

21

1

18

2

aula prática
A aula teórica antes da aula prática torna o
conteúdo mais fácil de ser compreendido
Há maior participação do aluno em aula
teórica seguida de aula prática

Fonte: Elaboração dos próprios autores, com base na pesquisa de campo

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Realizou-se observação nas duas turmas envolvidas na pesquisa e verificou-se que
durante as aulas teóricas, com leitura compartilhada do livro didático seguido de resumo
houve baixa interação entre os alunos com relação ao conteúdo, e com ocorrência de
conversas paralelas, sendo necessário a intervenção do professor. Percebeu-se baixa
participação dos alunos, sem indagação sobre o conteúdo. As aulas foram marcadas por
solicitações dos alunos para se ausentarem da sala de aula.
A aula prática ocorreu em sala de aula, e utilizou-se rochas e minerais para que os
alunos pudessem manipular e analisar as mesmas. Durante as aulas o educando pode
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analisar, visualizar, manipular e sentir a consistência e textura das diferentes rochas e
minerais. Também pode visualizar e identificar através das cores as principais diferenças
entre os minerais e as rochas, percebendo, por exemplo, a Mica de cor mais escura, o
Quartzo de cor clara e brilhante, e o Feldspato pode ser identificado através de sua cor
transparente e de textura macia. O contato direto com as rochas possibilitou perceber e
identificar os minerais agregados nas rochas devido a fácil visualização a olho nu.
Percebeu-se, então, interação entre os alunos, ora mostrando achados, ora
realizando a troca de rochas entre eles; interação com o professor, questionando,
contribuindo e participando. Verificou-se menor incidência de solicitação para se
ausentar da sala de aula.
Assim, os alunos puderam alcançar os objetivos da aula: identificação e
classificação dos minerais e das rochas e suas principais características físicas e as
marcantes composições dos minerais inseridos nas rochas. Demonstrando-se assim uma
aula produtiva, reflexiva e significativa.
Quanto a análise da resposta dos alunos quanto à sua preferência – aula prática ou
teórica, antes do experimento da aula prática seguida da teórica, foi aplicado questionário
(ICDs I) nas duas turmas para conhecer a preferência destes pela aula prática ou teórica
e verificou-se que 15 alunos da turma A e 18 da turma B, apresentaram preferência pela
teoria seguida da prática.
13 alunos da turma A e 18 da B disseram que a aula teórica antes da prática torna
o conteúdo mais fácil de ser compreendido. Ainda com relação a essa questão, 2 alunos
da turma A afirmaram que a compreensão do conteúdo independe da sequência das aulas.
A respeito da participação dos alunos, dos 22 investigados da turma A; 15
declararam que há maior participação dos alunos nas aulas teóricas; 5 disseram que não
e 2 referiram que a participação do aluno independe da sequência didática.
Com relação a turma B, também 15 envolvidos disseram que há maior
participação dos alunos nas aulas teóricas; 2 declararam que não e 3 referiram que a
participação do aluno independe da sequência.
Após aplicação da aula prática antes da teórica, 18, dos 22 alunos da turma A e 20
da turma B mudaram de opinião e responderam preferir agora a aula prática seguida pela
teoria e que, a aula prática favorece a compreensão do conteúdo.
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A respeito da participação na aula, 21 aluno da turma A e 20 da B declararam que
há maior participação dos alunos nas aulas práticas.
Por fim, verificou-se também que após o experimento, apenas 3 dos 42 envolvidos
na pesquisa mantiveram a preferência por aulas teóricas antes de aulas práticas e
defenderam que a aula teórica favorece a compreensão do conteúdo.

Quadro 4- Notas referentes ao questionário- Rochas e Minerais - Turma A

Fonte: Elaboração dos próprios autores, com base na pesquisa de campo

Faltosos 2%
a) O estudo de rochas inicia pela teoria, seguida de aula prática.
b) O estudo dos minerais inicia pela prática, seguido pela aula teórica.
Na análise dos dados verificou-se que existem diferenças entre as médias de
compreensão antes e após as atividades propostas, para todos os conceitos nos dois
Grupos pesquisados. Constata-se que, nas turmas que iniciaram os conteúdos pelas
atividades práticas seguida da teórica, os resultados foram melhores do que nas turmas
que iniciaram as atividades pela exposição teórica seguida da prática sobre o tema, pois
os alunos obtiveram melhores notas nas aulas em que a prática foi antecedida pela teoria.
Tais alunos conseguiram superar a média, demonstrando maior aprendizagem.
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Quadro 5- Notas médias referentes ao questionário- Rochas e Minerais- Turma B
100

98 %
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80
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60
40

prát/teor

18 %

20

1%
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0
antes das aulas
depois das aulas

faltosos

Fonte: Elaboração dos próprios autores, com base na pesquisa de campo

Faltosos 2%
a) O estudo das rochas inicia pela teoria, seguida de aula prática.
b) O estudo dos minerais inicia pela prática, seguido pela aula teórica.
O ICD-III também possibilitou ao pesquisador avaliar o entendimento dos
estudantes a respeito do objeto de estudo; do conteúdo; do conceito e características gerais
exploradas nas aulas práticas que revelassem aprendizado reflexivo. Nesse sentido,
percebeu-se adequação satisfatória da metodologia aplicada, revelando ser vantajoso a
aula prática seguida pela teórica. Supõe-se que pelo fato da metodologia ter tido como
ponto de partida os conhecimentos prévios dos discentes, lhes foi conferido maior
arcabouço conceitual. Assim sendo, a construção dos conhecimentos contribuiu para o
processo de ensino e aprendizagem muito mais reflexivo. Dessa forma a turma B, bem
como a turma A apresentou resultados melhores quando a aula prática foi precedida da
aula teórica.

CONCLUSÃO
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Para a análise e interpretação dos dados coletados, utilizamos o método de análise
de conteúdo, proposto por Hernández, Fernando e Baptista (2003). Decidimos pela
análise de conteúdo em razão do método permitir uma compreensão profunda do
conteúdo exposto nas respostas dos alunos aos questionários, buscando evidenciar
mensagens que vão além do que está aparente.
Com certeza, muitos professores já observaram o descontentamento e
desmotivação dos alunos em aulas teóricas e sem atividades práticas. Por outro lado, aulas
marcadas por atividades práticas, onde são analisadas as habilidades, as competências, os
conteúdos e experimentos, favorecem motivação e desejo de pose do conhecimento.
Reitera-se nesse estágio de experiência da aprendizagem um planejamento que assegure
concentração e disciplina para garantir o objetivo almejado. Impera nesse enfoque que o
professor use menos o livro didático e oportunize ao aluno manipular seu objeto de
estudo.
Sobre isso, Dias (2001), enfatiza que negar ao aluno a oportunidade de
questionamento é como aprisioná-lo a um mundo sem reflexão, sem interação e, por
conseguinte, sem aprendizagem.
Desta forma, nesta pesquisa foi demonstrado de forma transparente e objetiva que
a prática não serve para comprovar a teoria, tampouco fica restrita ao fazer, elas se fundem
por meio da reflexão do que é teórico (PEREIRA, 2006).
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CAPÍTULO XVIII
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: UM OLHAR PEDAGÓGICO
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RESUMO:
O artigo trata sobre a Avaliação Educacional, tendo como objetivo compreender a
importância da avaliação como instrumento pedagógico no processo de ensino e
aprendizagem. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como:
Luckesi (2002), Freire (1978), Barlow (2006), Ferreira (2007) e outros. A metodologia
utilizada para a realização dessa pesquisa foi de cunho bibliográfico. Conclui-se que a
avaliação deve ser encarada pela escola, professores e todo sistema de ensino como uma
prática educacional contínua, marcada pela mediação e diálogo, oportunizando igualdade
e capacidade de construção dos saberes de cada indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Aprendizagem. Pedagógico.

INTRODUÇÃO
A “avaliação” é um tema complexo e normalmente discutido no âmbito escolar.
Por ser parte do trabalho de planejamento desenvolvido pelo professor é um processo
cheio de significado que cabe observar, refletir e julgar em uma dimensão muito maior
do que a que é usada na maioria das instituições que buscam somente a promoção ou a
reprovação do aluno.
Nesse sentido, avaliar deve ser então entendido como um processo de
desenvolvimento de todo cidadão, garantindo a igualdade e oportunidades como nos
propõe a constituição brasileira, que nos leva a refletir sobre as metas obrigatórias de
diálogo entre professor e aluno, que favorecerão aos bons resultados obtidos no âmbito
pessoal e social. Logo, quando falamos de educação estamos falando de qualidade, assim
como quando nos referimos à avaliação fazemos alusão à prioridade “como julgamento
de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de
52 Bacharel em Filosofia e Teologia pela Faculdade Católica de Fortaleza. Licenciado em Pedagogia pela Faculdade
kurios. Pós-graduado em Psicopedagia e MBA do Superior pela Faculdade PLUS. Mestre em Ciências da Educação
(ABSOLUTE). Professor universitário na Faculdade PLUS e atua como Psicopedagogo Clínico. E-mail:
jrbatalhajunior@hotmail.com
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decisão” (LUCKESI, 2002, p. 33). Assim, todos os instrumentos possíveis devem ser
levados em conta quando lidamos com a prática avaliativa.
Uma pergunta que deveríamos fazer é: “Qual tipo de avaliação está sendo
empregada em nossas instituições escolares?” ou “Qual tipo de professor está avaliando
nossos alunos?”. É importante se questionar nesses pontos, porque, sabe-se, há
professores que usam instrumentos de avaliação para fazer valer o seu “poder” na sala de
aula. Docentes com esse perfil tendem a cobrar sempre um alto desempenho de seus
alunos, esquecendo-se de que existem outros fatores contribuintes ou não para um bom
resultado. Formalmente esses “educadores” – mesmo com um resultado insatisfatório da
maioria da turma – se acha cumpridor de seu papel, caracterizando um ensino excludente.
Há ainda aqueles professores que tomam sobre si a figura de seus alunos como um fardo
que deve ser carregado, pois depende de ter que (no sentido de realizar um ato obrigatório)
lecionar para ter seu salário.
Numa perspectiva mais flexível, podemos alegar que em um mundo tão
globalizado e com tantas tecnologias, o professor não pode mais se portar como um ser
detentor do conhecimento e nem fazer uso de modelos mecânicos de avaliação. Ao
contrário, deve ser aberto ao diálogo com os seus alunos, incorporar a parceria com
outros, utilizar técnicas em grupo e aproveitar o conteúdo histórico que cada indivíduo
traz a partir da sua realidade. Dado esse contexto, nota-se que a avaliação no ensino nas
escolas ainda está presa ao antigo e ultrapassado método de julgar. Muitos de nossos
professores ainda se limitam ao uso de instrumentos, porque estão subordinados à
determinadas instituições, que preferem manter o modelo sugerido.
Vários pesquisadores atuais sobre a temática da educação propõem aos docentes
uma avaliação educacional de modo reflexivo, que abre um leque de oportunidades a
alunos e professores. Para isso o docente tem que disponibilizar de autonomia para criar
métodos que leve a uma melhoria educacional, e não somente atribuir uma nota ao aluno.
Uma vez que esse problema é de todos os que estão envolvidos no processo ensinoaprendizagem – pais e responsáveis, junta pedagógica e toda a instituição de ensino –,
mesmo os métodos de avaliação atuais ainda são questionáveis em pontos como: se são
os mais favoráveis; se o conteúdo programado foi satisfatório para a avaliação; se os
educandos estão realmente preparados para a quantidade e o nível exigido dos mesmos
etc.
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Como dito, essa questão é de todos. Por isso é de suma importância o
acompanhamento dos professores, pais e responsáveis dos alunos, com o rendimento
escolar desses discentes, através de um diálogo constante, verificação assídua de notas e
reuniões escolares, a fim de que se possa propor melhorias e se obter um resultado
satisfatório.
Para estruturar esse percurso sugerido, inicialmente é preciso realizar um
acompanhamento diferenciado de cada currículo. Desse modo, o professor poderá
expandir o conteúdo apresentado em sala de aula a partir do conhecimento prévio que o
aluno já possui sobre o tema que será abordado. Isto é: o aluno deve se sentir parte do
processo educacional e o ensino-aprendizagem deve seguir sempre a evolução
motivadora do ensino, considerando a avaliação como um fator importante e determinante
para a vida de cada indivíduo.
Quanto aos critérios de avaliações, o professor deve perseguir os seus objetivos
para um melhor resultado de seus alunos, sempre revendo suas técnicas e renovando sua
formação pedagógica como auxílio para as possíveis dificuldades e limitações de seus
alunos. Quando se trata de educação e avaliação faz-se necessário uma reflexão bem
maior a respeito do processo de ensino- aprendizagem e suas formas de avaliações.

DESENVOLVIMENTO
Ao longo de muitos anos, a avaliação educacional foi baseada em um modelo
detentor de poder e confundida simplesmente como estratégia para medir o rendimento
escolar dos alunos. Com o passar do tempo essas práticas têm sido aos poucos superadas,
mas ainda há muitas instituições que adotam métodos conteudísticos e autoritários, que
nada acrescentam ao processo educacional. Ou seja: o professor se preocupava somente
se os alunos iriam memorizar seus conteúdos e medir o desempenho de cada um no final
dos semestres. Em outras palavras:
O modelo memorístico-reprodutivo ainda é dominante, a avaliação
induz a reproduzir, com o mínimo de variações possíveis, os conteúdos
recebidos tal como eles foram dados em sala de aula ou como aparecem
nos livros de texto. Em geral, são empregadas mais perguntas fechadas
que da elaboração, o que faz com que o aluno estude de forma mecânica
e reprodutiva, tentando fixar e memorizar os conteúdos aprendidos
(TEIXEIRA, 2003, p. 54).
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Aos poucos o papel do professor veio sendo cada vez mais discutido no que diz
respeito à avaliação educacional. Esse modelo “memorístico” e autoritário buscava
somente saber dos acertos e erros, suficiente ou não para gerar no final a nota de cada
aluno. Portanto, avaliar nunca deve ser confundido com medir, o que demonstraria mais
uma vez o caráter de exclusão. Numa situação como essa, por exemplo, o aluno que não
obteve a média escolar estaria classificado como alguém sem competência de memorizar.
Assim, esse tipo de avaliação mecânica – exigido por alguns educadores – só
enfraquece o processo educacional, privando o aluno do seu caráter crítico e reflexivo.
Isso porque o domínio do conhecimento não está somente em métodos formais exigidos
por instituições e professores, que durante o ano letivo avaliam seus alunos com o mesmo
método simplesmente para testar a memorização do conteúdo ministrado. Ao contrário:
a avaliação deve ser um processo contínuo, sempre aberto às novas contribuições que
possam surgir ao longo do processo educacional por parte dos alunos, com base na
orientação de seus professores.
Vale ressaltar que, nos processos avaliativos escolares, ainda é vigente os métodos
de seriação e restrição, gerando muitas discussões no âmbito educacional. Aos poucos
tem sido pensado e aplicado processos avaliativos comprometidos com a vida e com o
progresso do aluno, algo que deve sempre ser levado em conta na educação. Por isso, toda
avaliação deve ser antes preparada e acompanhada por planejamentos e novos métodos
que possam garantir o aproveitamento escolar do aluno como um todo “como uma
atribuição de qualidade dos resultados da aprendizagem dos educandos, tendo por base
seus aspectos essenciais [...] e uma tomada de decisão que direcione o aprendizado”
(LUCKESI, 2002, p. 95).
Temos pontuado vários questionamentos acerca da avaliação escolar como: quais
são seus verdadeiros objetivos; o que se está avaliando; como avaliar. Todavia, durante
todo o processo educacional, não são as normas fixas de avaliação que devem sobressair
sobre o caráter de cada indivíduo que está sendo avaliado: é o educador quem deverá
buscar novas manobras para que a avaliação formal não seja um peso para o aluno e nem
funcione como a única forma de atribuir uma nota ao seu rendimento escolar.
De outro modo, essas mudanças também fazem parte de um avanço na educação,
que aos poucos migra do modo tradicional de educar para o respeito com quem se está
avaliando. Nesse sentido, a cada dia surgem novas ideias por parte de pensadores, críticos
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e profissionais da educação, com propostas que inovem o processo de ensinoaprendizagem, pensando em novos caminhos que possam favorecer uma melhor
avaliação e rendimento do educando.
Fato é que a escola continua saudosista aos métodos ultrapassados de verificação
do rendimento escolar, com aplicações de exames que visam somente avaliar a parte
conteudista memorizada. Algo que difere de uma verdadeira avaliação, que possui a
missão de oferecer auxílio necessário para o desenvolvimento de uma maior
aprendizagem do aluno e que deve ser encarada como um percurso de investigação cujo
processo se constrói junto à aprendizagem do estudante.
Nota-se, portanto, que toda avaliação deve ter o caráter diagnóstico, verificando
os problemas e prejuízos ao longo no processo educacional. O educador deve se basear
pela dimensão formativa (acompanhamento do desenvolvimento), considerando o
histórico educacional do aluno. Nesse momento a prática pedagógica tem por objetivo
checar e atestar que entre os educandos há sempre uma diferença quanto à velocidade do
aprendizado de cada aluno.
Por sua vez, a investigação por parte do professor deve ser diferenciada, validando
o processo individual dos alunos. O educador não só deve investigar, mas acompanhar
todo a trajetória de aprendizagem, as vivências, o percurso de cada um. Deve também
fazer as devidas intervenções, incentivando seus pensamentos, com deveres a serem
alcançados e orientações para um maior rendimento da leitura e dos conhecimentos
passados. As avaliações devem ser entendidas como meios norteados pela teoria e pela
prática, visando orientar e desenvolver a melhoria de cada educando, pois:
Se a avaliação se realiza prioritária ou exclusivamente após a ação
(avaliação somativa, certificadora...), ela é, antes de tudo, uma
constatação das aquisições ou carências dos alunos, em referência a
uma norma externa (o programa, o nível teórico da classe, etc.) [...]
neste caso, de avaliação normativa. Quando a avaliação é exercida
principalmente antes e durante o trabalho do aluno (avaliação
permanente), seu papel é preparar, orientar, aperfeiçoar a ação do aluno
e, eventualmente, a do professor. Ela tem uma função de orientação
pedagógica: é chamada de formativa [...] (BARLOW, 2006, p. 97).

Assim, a avaliação deve ser encarada como uma prática educacional contínua,
marcada pela mediação e diálogo, oportunizando igualdade e capacidade de construção
dos saberes de cada indivíduo. Dessa forma, toda avaliação deve ser feita com o auxílio
de instrumentos, que permitam ao educador estar sempre revendo seu planejamento e
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possa com isso investigar, fazendo as devidas intervenções e se comprometendo em
assegurar um melhor aprendizado do aluno. Desse modo, nunca podemos resumir a
avaliação à meta que o aluno deverá alcançar, porque cada processo de aprendizado:
[...] é um esforço formador e, como tal, indispensavelmente ligada à
investigação de novas formas de ação. Enquanto problematização da
prática, essa forma de avaliação é o seu momento crítico. Momento em
que os sujeitos da prática se voltam sobre ela para confirmá-la ou
retificá-la, neste ou naquele aspecto, enriquecendo a subsequente
prática e nela enriquecendo-se (FREIRE, 1978, p. 118).

Nesse sentido, o professor é parte fundamental para esse percurso de ensinoaprendizagem, juntamente com o acompanhamento e interesse do educando. É nesse
espaço educacional que alunos e professores se unem em uma trajetória de
desenvolvimento como um todo, expandindo novas oportunidades. Dessa forma, tanto no
momento de transmitir como no de avaliar o aluno está dentro de um processo de
aprendizagem. O educador, por sua vez, deve ser o responsável, informando sobre o
conhecimento. Já o aluno é aquele que está sempre aberto às descobertas de novos
saberes.
Portanto, a educação e as formas avaliativas nunca podem ser entendidas pelo
educador como um instrumento de poder para dominar ou selecionar por meio de
cobranças marcadas pelos métodos tradicionais ultrapassados de avaliação educacional.
As avaliações deverão, sim, serem planejadas com o intuito de possibilitar melhorias ao
indivíduo ao qual se está prestando orientação, a fim de contribuir com ele como um todo.
Do contrário, se não houver planejamento, técnicas novas, intervenções e incentivos, não
será possível colher bons resultados.
Outro ponto importante a destacar é que o educando deve ter um acompanhamento
não só de seus progressos, mas também de suas dificuldades. Para isso, o educador tem
que acompanhar e prestar sempre esse feedback aos seus alunos, informando-os sobre os
seus avanços e suas possíveis melhorias.
Embora alguns professores julguem o conhecimento dos seus alunos,
condicionando seus pontos de vista pelo viés do autoritarismo ou pelos laços de comoção,
o tom emocional do posicionar-se enquanto professor – apesar de a afetividade ser um
dos fatores existentes na relação professor-aluno – deve ser guiado por uma busca séria e
comprometida com a pesquisa e com os métodos pedagógicos utilizados, buscando bons
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resultados e a aprendizagem integral do discente, pois “nenhum juízo isolado ou parcial
sobre o aluno poderá ser considerado como absoluto ou definitivo” (HOFFMAN, 2003,
p. 40).
Em outras palavras, o educador é parte fundamental do acompanhamento e
evolução de cada aluno e deve considerar contexto histórico, cultural e as vivências de
cada indivíduo que lhe é confiado para um melhor aproveitamento e trabalho educacional.
Assim:
Durante todas as atividades realizadas em classe, o professor deve estar
atento à dinâmica da turma e colher informações sobe a performance de
cada aluno, com base na observação, conversas, perguntas, desafios
propostos e avaliação conjunta de como a aprendizagem está se
desenvolvendo. Ao mesmo tempo, o docente deve pensar em como usar
as informações obtidas para intervir no planejamento da disciplina e no
plano de aula, a fim de que todos os seus alunos sejam atendidos nas
suas necessidades (FERREIRA, 2007, p. 75-76).

É válido frisar que dados gerais nenhum – sejam eles das instituições, sejam eles
do governo –, somatizando testes, nunca vão conseguir averiguar qual aluno avançou ou
regrediu. Cada realidade educacional deve ser acompanhada como um diferencial,
observando o aproveitamento dos alunos, suas competências e seus avanços quanto às
suas habilidades e o seu contexto educacional. Isto é: a avaliação nunca pode se resumir
somente em uma média final do aluno.

CONCLUSÃO
A avaliação no processo educacional sempre será uma temática cheia de
discussões entre os membros das instituições de ensino, pais/responsáveis e cooperadores
pedagógicos. Se existe essa polêmica toda em torno da avaliação é porque ela é um tema
passível de questionamento e reciclagem, principalmente por profissionais da área
educacional.
Sabemos que advém de longas datas os debates em torno dos processos de ensinoaprendizagem, discussões essas que trazem à tona reflexões sobre formas de melhoria e
acompanhamento participativo pelas partes interessadas. Reiteramos que todos os
responsáveis pela instituição de ensino, inclusive o professor, devem acompanhar e se
unir aos seus alunos durante todo o seu processo educacional, permitindo a investigação,
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um melhor planejamento, intervenção e colaborando de forma salutar nas dificuldades
dos seus orientandos.
Portanto, o profissional da educação deve ser preparado e levar a sério o
compromisso com o diagnóstico do aluno para sempre se encontrar uma possível solução.
O professor sempre vai ser o mediador do conhecimento e é no dia a dia da sala de aula
que lhe é possível averiguar o quanto suas formas e mecanismos de ensino podem ajudar
ou não determinados alunos. Desse modo, o perfil da avaliação considerará a melhoria do
aluno, e não será somente uma atribuição de nota.
Já o aluno deve ser alvo de crescimento: por isso vale aproveitar o seu histórico
educacional e cultural, estimulando o discente a ser mais crítico e perseverante na busca
do conhecimento. O aluno que é orientado adequadamente produz mais e está aberto a
contribuir – a partir e suas vivências – com o processo de ensino. A escola, por sua vez,
deve ser sempre o lugar de construção, onde aluno se sinta parte – assim como o professor
– do processo de ensino-aprendizagem.
Assim, entendemos que os avanços no sistema de ensino não devem parar ou
desconsiderar aquilo que deve ser melhorado, superado ou inovado. Somos todos
sabedores das múltiplas dificuldades que ainda persistem no ensino das escolas. Todavia,
podemos nos sensibilizar com novas estratégias, que promovam um avanço maior de
acordo com cada constatação ao longo do processo educacional. Ou seja: os educadores
devem ser facilitadores e portadores das novas mudanças o ensino-aprendizagem. Podem,
também, se distanciar da prática avaliativa tradicional, a fim de não retroalimentar
condutas e exigências arbitrárias, mas ressignificar a educação com novas ações
pedagógicas acompanhadas por um trabalho sério e flexível.
Dadas essas considerações, acreditamos que a avaliação é comprometimento e
dever de todos: sejam alunos, sejam professores, pais-responsáveis e especuladores
pedagógicos. Se queremos evolução devemos abraçar a busca permanente por bons
resultados. A educação não veio para podar formas de avaliações, mas para despertar
mudanças e melhorias futuras no aluno e na sociedade na qual vive. Logo, projetos
pedagógicos deverão sempre trazer novidades aos alunos, despertando neles a busca pelo
conhecimento. O resultado de toda avaliação deve ser mantido pelas vias do diálogo e do
respeito educacional. Só assim se constrói avaliações e uma educação mais democrática
e acessível a todos.
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CAPÍTULO XIX
DANÇA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO SÓCIO-PEDAGÓGICA
Marcelle Cabral Volpasso53; Renata Barbosa da Cruz54; Joyce da Silva Heinze55;
Ruan Ibrahim de Oliveira Gonçalves56; Valéria Nascimento Lebeis Pires57.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-19

RESUMO:
Este trabalho tem como principal objetivo promover a inclusão da dança na escola como
proposta sócio-pedagógica que estimule os alunos a uma prática prazerosa, lúdica e
expressiva. A presente pesquisa constitui uma revisão narrativa, que teve como cerne 11
publicações recolhidas da base de dados Google Scholar. Conclui-se que a dança, apesar
de investida com limitações no meio escolar, acredita-se que o professor de Educação
Física seja o responsável pela quebra de paradigma a respeito desse assunto com a
possibilidade de desenvolver as práticas corporais, rítmicas, expressivas e criativas, com
responsabilidade social e pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Movimento. Motivação. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A dança manifesta-se como forma de comunicação e socialização por meio de
gestos e movimentos (AMARAL, 2009; GARIBA, 2005), sendo importante no
desenvolvimento motor, afetivo e psicossocial (GARIBA; FRANZONI, 2007). Tal
prática enfrenta limitações no âmbito escolar com dificuldades para que se efetive como
um dos conteúdos abordados em aulas de Educação Física (EF), seja por questões de
aceitação dos alunos, infraestrutura, falta de motivação dos professores ou pouca
afinidade entre as partes e a prática (SARAIVA, 2009; BUOGO; LARA, 2011; SILVA
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et al., 2012; SOUSA et al., 2014). Com base nas considerações apontadas, é possível
incluir a dança como proposta sociopedagógica na EF escolar?

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
Promover a inclusão da dança na escola como proposta sócio-pedagógica que
estimule os alunos a uma prática prazerosa, lúdica e expressiva. Este trabalho se justifica
por contribuir para a integração da dança como um componente pedagógico escolar.

METODOLOGIA
A presente pesquisa constitui uma revisão narrativa, que teve como cerne 11
publicações recolhidas da base de dados Google Scholar. Foram adotados "Dança" AND
"Escola" AND "Prática Pedagógica" AND "Dança escolar" AND “Especificidade” como
descritores.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
A dança deve ser trabalhada dentro das aulas de EF (CUPOLILLO et al., 2012;
SOUSA et al., 2014), no entanto, os professores não se sentem capacitados devido a falta
de contato com essa modalidade, o que faz com que a dança se torne marginalizada
(SOUSA et al., 2010). Todavia, deve-se levar em consideração que tal prática deve visar
uma abordagem lúdica com a finalidade de criar e recriar suas danças e,
consequentemente, a sociedade (MARQUES, 2011).
Considera-se, então, o compromisso do professor em criar novas metodologias,
fazendo com que o aluno possa sentir prazer ao praticá-las por externalizar suas emoções
através da expressão corporal (ESCOBAR, 1995), permitindo assim, que a criança possa
construir conhecimento e experiências corporais desde a infância, em favor de perceber e
conhecer melhor seu próprio corpo por meio de uma linguagem simbólica (FERNANDES
et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conclui-se que a dança, apesar de investida com limitações no meio escolar,
acredita-se que o professor de EF seja o responsável pela quebra de paradigma a respeito
desse assunto com a possibilidade de desenvolver as práticas corporais, rítmicas,
expressivas e criativas, com responsabilidade social e pedagógica. Para tal, é necessário
que se pense em metodologias que sejam atrativas para os alunos respeitando suas
limitações, características individuais e história de vida, proporcionando uma
aprendizagem significativa, visando benefícios para a saúde física, mental e social.
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CAPÍTULO XX
DEMOCRATIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AVANÇOS ATUAIS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA COMO ACESSO E GARANTIA À
EDUCAÇÃO
João André Abreu da Fonseca58; Francisca Tânia Gomes de Menezes Silva59.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-20

RESUMO:
O atual cenário da educação especial brasileira vive constantes mudanças favoráveis à
inclusão dos alunos com deficiência, com Transtornos Globais do Desenvolvimento
(TGD) e os com superdotação em um desenvolvimento de acesso à escola. O presente
estudo tem objetivo fazer uma discussão frente à realidade da educação especial e
inclusiva do Brasil para buscar conhecer a sistema democrático, bem como apresentar
que lugar de criança é na escola, a educação é para todos independentemente de
características físicas ou neuropsicológicas. Assegurados nos métodos explicativos
para conduzir este trabalho, mostraremos as principais leis e concepções de fontes
teóricas dos principais e relevantes autores retirados da literatura científica. Diante dos
dados achados percebemos a dimensão que nos traz a temática, os avanços são
gradativos e eventos mencionados são norteadores das muitas conquistas para
garantir que todos os alunos tivessem o mesmo direito. Por fim, a pesquisa mostra
que nos últimos cinco anos a educação especial está evo10.29327/516301.1-luindo,
com isso, torna-se essencial que as crianças estejam na escola para desenvolver suas
habilidades pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação especial. Inclusão. Escola.Alunos.

INTRODUÇÃO
Considerando os avanços da educação ao longo dos tempos, é importante destacar
a modalidade da educação especial que atende aos alunos deficiência, com transtornos
globais do desenvolvimento e/ou superdotação. Diante de muitos anos vem se
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democratizando a sociedade de forma igualitária, para que todos tenham os mesmos
direitos, acessos e desenvolvimento social como um todo.
Ao delimitar a magnitude sobre esta temática, é inegável notar os avanços da
educação especial, a inclusão se faz fator crucial na contemporaneidade, a educação
inclusiva/especial gerou e gera grandes eventos na história da sociedade e dentro da
educação escolar, o modo como era tido às crianças em suas casas para a realidade atual
faz parte do processo de democratização onde todos têm seus direitos. Todavia, é
importante compreender que não existe educação especial sem alunos deficiência ou vise
e versa, sua inclusão na escola regular é uma alternativa de explorar no aluno
possibilidades de habilidade com suas particularidades.
Em hipóteses, visando ampliar o assunto e os conhecimentos frente aos avanços
atuais da educação especial brasileira, porém, diante do processo democrático de inclusão
ainda podemos encontrar muitas crianças desta modalidade fora das escolas, bem como
muitas outras em todo o país.
Em justificativa, mostramos os dados dos avanços para mostrar as possibilidades
que estes alunos têm estando dentro da escola. Assim, norteamos e trazemos para o centro
os principais eventos da história dessa educação; outro viés importante é novo cenário da
inclusão nas escolas pública em todo o Brasil que está atualmente quebrando barreiras e
dando condições aos alunos de desenvolver seu aprendizado.
Os objetivos deste estudo contribuem em discutir a realidade da educação especial
e inclusiva brasileira para conhecer as concepções leis e teorias relevantes ao tema, bem
como apresentar que lugar de criança é na escola independente de ter alguma deficiência
ou não. Em sua elaboração, nos apropriamos da metodologia explicativa, neste sentido,
utilizou-se das coletas de artigos científicos, análise das leis brasileiras e o censo escolar
que fornece dados estatístico-educacionais de âmbito nacional no período de 2014 a 2018.
De grosso modo, ao conhecer e acompanhar o desenvolvimento desta modalidade
é possível notar que a educação como um todo está se modernizando em oferecer a criança
condições à educação, atualmente é meta em um dos planos mais importantes do país a
fim de radicalizar o preconceito e discriminação às pessoas com deficiência.

CONTEXTUALIZADO A EDUCAÇÃO PARA TODOS
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A educação é um dos fatores que conduz e centraliza o homem em sua vida. A
educação para todos é o reflexo da inclusão que oferece e garante os serviços a todos os
cidadãos de sua nação sem discriminação e exclusão, assim. No Brasil, a educação
especial tem sua história registrada com grande persistência e avanços dentro da inclusão
escolar, onde consegue envolver todos os indivíduos em diferença de gênero, etnia,
deficiência, classe social e outros.
Frente ao cenário das primeiras civilizações brasileiras, a educação foi marcada
fortemente em sua história pela exclusão escolar. Desde a colonização, os alunos eram
diferenciados e classificados de acordo com a sua classe social, cor, gênero, raça, tipo de
deficiência entre outras classificações excludentes. As oportunidades eram para poucos e
somente a elite tinha acesso à escola (MAZZOTA, 2005).
Com o passar dos tempos, a independência política ganhou novas formas, foi
outorgada por D. Pedro I, em 1824, a primeira Constituição Brasileira, que se referiu a
educação apenas em seu último artigo, o de número 179, o inciso XXXII desse artigo
estipulava que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” (SAVIANI, 2013, p.
748), sendo a partir daí que os avanços foram considerados e favoráveis à educação para
todos.
Embora a garantia ao acesso à educação tenha passado por várias leis e
constituições, ainda não foi o suficiente para que todas as crianças estivessem nas escolas,
inclusive as crianças com deficiência.
Em 1988 surge a constituição conhecida como a “Constituição Cidadã”
(CANDAU, 2012), constituição esta que atua até os presentes dias. Contudo, em seu
artigo 205 define a educação como um direito de todos, garantindo o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
No artigo 206, em seu inciso I, destaca a igualdade de condições de acesso e
permanência na escola tendo como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
No Artigo 208 no inciso III, corrobora com a função do Estado na garantia do
atendimento especializado às pessoas com deficiências, priorizando a rede regular de
ensino.
Sob estes avanços, notamos a garantia, o acesso e a permanência de todos os
alunos quando observamos o início da integração. Como o próprio nome já diz, essa
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integração se dá pelo fato de estar presente e não participando como sujeitos ativos na
construção do seu conhecimento, estavam na sala de aula de maneira isolada. Assim,
Mantoan (1998) define a Integração escolar como uma maneira de inserção onde o aluno
é o responsável pela sua própria adaptação ao sistema escolar, independentemente de
serem classes especiais, comuns ou até mesmo instituições especializadas. O sistema não
muda, mas sim os indivíduos que querem estar dentro dele.
A partir da década de 90, quebra-se o paradigma da Integração e surge o
paradigma da Educação Inclusiva. Esta mudança de padrão veio enaltecer o sistema de
educação, onde o aluno e professor podem se fazer presente em todas as fases de ensino
e organização, como por exemplo, na construção do currículo, participação do projeto
político pedagógico (PPP), envolvimento nas atividades, atendimentos educacionais
especializados, avaliação, recursos e outros.

CONSIDERÁVEIS AVANÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
No princípio, a educação especial no Brasil começa com o atendimento às pessoas
com deficiência na época do primeiro Império, incialmente com a criação de duas
instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin
Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto
Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a está na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, que apontava
o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de
ensino. Logo depois, a LDBEN de 1961 foi alterada pela Lei nº 5.692/71, ao definir
“tratamento especial” para os estudantes com “deficiências físicas, mentais, os que se
encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”,
porém ainda não tinha uma organização capaz de atender este sistema e acabava
reforçando o encaminhamento dos estudantes para as classes e escolas especiais.
Em 1973, o MEC lança o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP,
responsável pela gerência da educação especial no Brasil, voltadas às pessoas com
deficiência e às pessoas com superdotação.
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A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais
promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação,
dando oportunidade constitucional da inclusão.
Em 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90,
onde em artigo 55, determina que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.
Nesta mesma década, outro evento importante para estes avanços: a Conferência
Mundial de Educação para Todos em Jomtien (Tailândia) em 1990 que reuniu políticos
para tomadas de decisões e medidas que garantissem a igualdade do acesso à educação a
todos aqueles que têm quaisquer tipos de deficiência, como parte integrante do sistema
educativo. Os políticos brasileiros presentes nesta Conferência assinaram esta declaração
assumindo a responsabilidade de eximir as altas taxas de analfabetismo e universalizar o
ensino fundamental no país (UNESCO, 1990).
Conferência Mundial de Educação Especial em Salamanca (Espanha) em 1994
teve como objetivo primordial ampliar o conceito de necessidades especiais dentro da
inclusão, inserindo as crianças excluídas da escola por trabalho infantil e abuso sexual e
as crianças que têm necessidades especiais graves, determinando que todas devessem ser
atendidas no mesmo ambiente de ensino. Surgindo assim o sistema de inclusão.
Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o
processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do
ensino regular. Tinha objetivo de reduzir a desigualdade e atrasos educacionais do Brasil,
porém faltou um plano de ação que começasse pelas políticas públicas que sustentassem
todas as outras ações e que priorizassem as metas e as estratégias definidas.
Com estes avanços, em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) nº 9.394 é a mais importante lei da educação brasileira, nesta mesma foi reservado
um capítulo para se referir da educação especial, o Capítulo V – “Da Educação Especial”
-, artigos 58, 59 e 60, fato que parece relevante para uma área tão pouco contemplada
historicamente, no conjunto das políticas públicas educacionais no Brasil. O relativo
destaque recebido reafirma o direito à educação, pública e gratuita, das pessoas com
deficiência, condutas típicas e altas habilidades (FERREIRA, 1998).
Contudo, a LDB 9.394/96 cria a Educação Especial como modalidade de ensino
que está presente em todos os níveis de ensino da educação básica, destinada apenas para
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os alunos com deficiência, superdotados ou com Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD) onde é desenvolvido o trabalho pedagógico com os alunos com
deficiência pelos seus professores especialistas na área, capacitados para se apropriar de
recursos didáticos avançados diante da necessidade do aluno.
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre
a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a
educação especial como uma modalidade transversal.
Destacamos também o importante Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº
10.172/2001, vem afirmar que o grande avanço da educação fosse à construção de uma
escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana.
Outro evento foi a grande e importante convenção da Guatemala (1999),
promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, que destaca os direitos humanos e
liberdades fundamentais iguais as das outras pessoas.
Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica.
A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio
legal de comunicação e expressão.
No mesmo ano, o MEC lança a Portaria nº 2.678/02 que aprova o ensino, a
produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino em todo o
território nacional.
Já em 2003, foi implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito
à diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas
educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e
educadores, acontece também aos especialistas em atendimento educacional
especializado.
Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento O Acesso de
Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, veio reafirmar
o direito e os benefícios da escolarização de estudantes com e sem deficiência.
Já em 2005, acontece a implantação dos Núcleos de Atividades de Altas
habilidades/superdotação – NAAH/S em todo o país são organizados centros de
referência na área das altas habilidades/superdotação para o atendimento educacional
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especializado e orientação familiar. No mesmo ano, a UNESCO, lançam o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, que objetiva, programar temáticas de pessoas com
deficiência no currículo da educação básica.
Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, dando
ênfase à formação de professores para a educação especial, a implantação de salas de
recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica, acesso e a permanência das
pessoas com deficiência na educação superior.
Com a estratégia de promover políticas públicas de inclusão para as pessoas com
deficiência, acontece a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por
meio do Decreto n° 7612/2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
– Viver sem Limite.
Para os Autistas, foi criada a Lei nº 12.764/2012 como Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do espectro Autista.
No ano seguinte, diante da Conferência Nacional de Educação – CONAE/ 2010,
a Lei nº 13.005/2014, instituiu o Plano Nacional de Educação – PNE, onde na meta quatro
(4) apresenta a o objetivo de "universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado e no ensino regular.

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE INCLUSÃO
Conforme Mantoan (2002, p. 86), enfatiza que a “inclusão é um conceito que
emerge da complexidade, dado que a interação entre as diferenças humanas, o contato e
o compartilhamento dessas singularidades compõem a sua ideia matriz. [...]”, diante da
complexidade da inclusão a escola deve estar ciente que existe leis que asseguram a
matrícula dos alunos com deficiência e que deve se preparar para recebê-lo.
Atualmente, temos condições e espaços para oferecer a todos os alunos
independentemente das suas limitações, todos são heterogêneos e existem muitas faces.
Sob este viés, destacamos as palavras de Fonseca (1995), onde ressalta que;
A escola terá de adaptar-se a todas as crianças, ou melhor, à variedade
humana. Como instituição social, não poderá continuar a agir no sentido
inverso, rejeitando, escorraçando ou segregando “aqueles que não

242

aprendem como os outros”, sob a pena de negar a si própria. Não se
pode continuar a defender que tem de ser a criança a adaptar-se às
exigências escolares, mas sim o contrário. Efetivamente, a escola, ou
melhor, o sistema de ensino, não pode persistir excluindo
sistematicamente as crianças deficientes, estigmatizando-as com a
desgraça, rotulando-as com uma doença incurável ou marcando-as com
um sinal de inferioridade permanente (FONSECA, 1995, p. 202).

A citação acima retrata a realidade onde a mudança de paradigma faz com que a
escola se torne em um espaço que deve receber todos os alunos para uma vida escolar,
sua inclusão capacita seu desenvolvimento de aprendizado dando-lhe condições e acesso
ao conhecimento real. Não podemos negar aos alunos com deficiência o direito de está
incluso com igualdade e aprender como o sistema oferece porque esta é uma educação
para todos.
Werneck (1997, p. 42) vem nos colocar que "[...] a inclusão vem quebrar barreiras
cristalizadas em torno de grupos estigmatizados". Assim, é importante ter uma nova
escola, consciente e reflexiva sobre a aceitação de todos os alunos, a escola inclusiva deve
estar preparada a atender e como diz Mantoan (1997, p. 68), "[...] cabe à escola encontrar
respostas educativas para as necessidades de seus alunos".
Mas como atuar em uma educação inclusiva? Como a escola pode se preparar para
receber um aluno com deficiência? Dentre essas questões existem muitas outras que só o
conhecimento e a prática podem responder, porém, de antemão é importante preparar o
ambiente para acolher deixando-o acessível, respeitando suas limitações, dando
oportunidade de se envolver igualmente, conhecer e reforçar suas potencialidades. Em
estratégias pedagógicas, os professores da educação especial em sua função acolhem no
ensino regular comum dando-lhe oportunidade e poio para aprender. Levando em
consideração que estes alunos possivelmente não consigam acompanhar o avanço dos
conteúdos da turma, o professor traz consigo uma ferramenta crucial, o planejamento
individualizado e adaptado.
Consideramos a escola como o espaço de todos em função e a serviço de todos os
alunos. Nesta perspectiva, para que uma escola seja inclusiva deve abonar o velho
paradigma de atender os alunos considerados normais e cumpridora de padrões arcaicos
de ensinar.

DADOS ATUAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA
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Atualmente, as crianças são atendidas nas escolas como todas as outras da sua
faixa etária, estão inclusas em um sistema governamental de inclusão de acesso à escola
em uma educação para todos independente das limitações neurológicas ou físicas dos
alunos. Sobre isso, ao longo dos temos muitos progressos aconteceram na história da
Educação Especial, conforme Campos (1996), a história da Educação Especial exerce
importante benefício para o contexto político, econômico, social e cultural de toda e
qualquer sociedade, daí surgir a necessidade de priorizar-se maior atenção para Educação
Inclusiva/Especial e as suas muitas especificidades.
Diante destes avanços significativos, o cenário mudou, ao contrário dos tempos
passados que as crianças eram excluídas da sociedade pela própria família, a
superproteção impedia o acesso à escola como também a descriminação dos colegas por
pertencer a um grupo diferente dos outros alunos; sobre isso, Wanderley (1999), reforça
ainda que, ao longo da história, a discriminação daqueles que não se enquadram nos
padrões de normalidade, impostos pela sociedade racista e excludente é sempre crescente,
sendo necessário que desde a educação infantil seja mais estimulado o respeito e a
tolerância para com todos; a infraestrutura era imprópria e dificultava a locomoção destes
alunos em todas as partições da instituição, a escola e os professores ainda não estavam
preparados a receber esta clientela, surgiram dúvidas como trabalhar com estes alunos,
quais métodos utilizarem, como planejar, igualmente a avaliar, estes fatos foram que se
modernizaram e as oportunidades ficaram claras.
Sobretudo, desconsideramos a expressão pessoa portadora de necessidades
especiais ao se referir aos alunos da educação especial. Nos estudos de Mazzota (1996),
é possível compreender que o significado de portador de necessidades especiais é aquele
que porta consigo alguma coisa. No entanto, não existem pessoas portadoras e podemos
usar pessoas "que tem deficiência" ou "que nasceu com deficiência". Levando em
consideração que ter uma deficiência não significa está doente. Porém, podemos falar
sem receio o termo deficiência, uma vez que as deficiências realmente existem, como por
exemplo, os termos cegueira e surdez.
Diante o exposto, os avanços para o processo de escolarização destes alunos estão
avançando a cada ano, de acordo com os dados do censo escolar 2018 publicados em
2019, em seu histórico apresenta que o número de matrículas na educação especial chegou
a 1,2 milhão em 2018, um aumento de 33,2% em relação a 2014. O maior número de
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matrículas está no ensino fundamental, que concentra 70,9% das matrículas na educação
especial. Quando avaliado aumento no número de matrículas entre 2014 e 2018, percebese que as matrículas no ensino médio são as que mais cresceram, um aumento de 101,3%
(BRASIL, 2018). Estes consideráveis ingressos são fruto da inclusão e tais números
significam que é necessária a permanência destes educandos para o uso articulado das
Políticas Públicas de direito onde contemplem a educação como serviço básico.
Outro dado importante é o percentual de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento ou altas habilidades matriculadas em classes comuns têm
aumentado gradualmente em todas as etapas de ensino. Com exceção da EJA, todas as
etapas da educação básica apresentam mais de 88,0% de alunos incluídos em classes
comuns em 2018. A maior proporção de alunos incluídos é observada no ensino médio,
em que 98,9% dos alunos se encontram nessa posição. O maior aumento na proporção de
alunos incluídos, entre 2014 e 2018, foi observado na educação infantil, um aumento de
11,5% (BRASIL, 2018). É no ensino regular que o aluno deve estar presente, sua
participação na escola, a socialização e aprende fazem parte do processo dos seus direitos
fazendo com que estes desenvolvam suas habilidades, sendo pazes de construir.
Frente à meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), que assegura a educação
inclusiva/especial mostra porcentagens das crianças de 04 a 17 anos nas classes comuns
e o atendimento na sala de recursos multifuncionais. Em 2014, o percentual de alunos
incluídos era de 87,1%; em 2018, esse percentual passou para 92,1%. Além disso,
considerando a mesma população de 4 a 17 anos, verifica-se que o percentual de alunos
que estão incluídos em classe comum e que têm acesso às turmas de atendimento
educacional especializado (AEE) também cresceu no período, passando de 37,1% em
2014 para 40,0% em 2018 (BRASIL, 2018). A sala de recursos multifuncional foi outro
significativo salto onde,
[...] são espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional
especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, por
meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em
um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos
pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e
participem da vida escolar. (BRASIL, 2006, p. 13).

Os dados das dependências administrativas e inclusão mostram que quando se
compara educação inclusiva por dependência administrativa, observa-se que as redes
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estaduais (96,4%) e municipal (95,5%) apresentam os maiores percentuais de alunos. No
entanto, na rede privada a realidade ainda é diferente: do total de 189.192 matrículas na
educação especial; somente 64.435 (34,1%) estão em classes comuns (BRASIL, 2018).
Diante desta realidade, a procura pela escola pública é a mais procurada pela oferta do
atendimento, uma vez que as escolas privadas limitam-se em acompanhar
individualmente a necessidade do aluno, em grosso modo, não aceitam facilmente os
alunos e tentam impô-los em padrões rígidos de conteúdos, sendo esta forma não flexível
e lúdica para ser trabalhado com uma criança deficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar o presente artigo, nota-se a suma importância para expandir os
conhecimentos frente à Educação Especial. Esta modalidade de ensino voltado para as
pessoas com deficiência, com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) ou
superdotação que estão ganhando força com sua participação na sociedade escolar.
Consideramos que a educação especial é a garantia ao ingresso destas pessoas com
deficiência, as leis, decretos e eventos e acontecimentos foram e são importantes para a
atividade desta educação, uma vez que a educação é para todos e que pode transformar a
vida desta clientela. É na escola que estes alunos têm os primeiros contatos com o
universo da aprendizagem, fator importante para desencadear sentimentos, emoções,
comunicação, autonomia, liberdade de expressão, bem como saber controla-las e dá
oportunidade e condições para uma vida social igualitária.
Discutir aspectos relacionados ao sistema democrático de ensino da educação
inclusiva nos faz notar e considerar os avanços diante da educação especial, o fator
inclusão é essencial para que seja aceito dentro do ensino, os consideráveis avanços desta
modalidade no Brasil está sendo importante ao acesso, assim, a garantia da educação
como serviço de política pública
É relevante expor que diante das análises entorno das leis e teorias os resultados
são significativamente positivos. Com os avanços nos últimos anos, o número de
mátriculas, permanecia dos alunos, o atendimento na sala de recursos multifuncionais, a
atuação profissional, acessibilidade vem aumentando para melhor atender aos alunos d
educação especial, incluindo de forma igualitária e social.
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Para finalizar, a partir dos achados das fundamentações, ainda se faz importante
mais estudos e investigações sobre a educação especial/inclusiva tais como seu processo
democrático dentro do contexto escolar, é necessário fazer conhecer o tema para
intensificar novas pesquisas.
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CAPÍTULO XXI
DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM: A LECTOR ESCRITA NOS ANOS
INICIAIS
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RESUMO:
Este trabalho se propõe a pesquisar as dificuldades de aprendizado na lector escrita do
ensino fundamental das escolas públicas da cidade de Pendências/RN. O objetivo desta
pesquisa é refletir sobre os diversos fatores que geram essas dificuldades de aprendizagem
a partir desta análise dos conceitos de leitura e escrita. Devemos ter um posicionamento
sobre essa situação que aflige tanto a sociedade brasileira. A pesquisa é de natureza
qualitativa de cunho interpretativo cujo observador registrará tudo que acontece no
âmbito de sala de aula. As abordagens teóricas fundamentaram-se em autores e artigos
que tratam do tema como: Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa
(1997), Ferreiro (1998), Kleiman (1998), entre outros. Com essa reflexão pessoal sobre o
processo de ensino e aprendizado e formação do leitor aponta-se o papel da escola no
processo de formação cognitiva do aluno em relação ao contexto de sala de aula em
relação às práticas de leitura e escrita.
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de leitura e escrita. Papel da escola. Formação do
leitor.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o intuito de desenvolver uma pesquisa sobre as dificuldades de
aprendizagem na lecto escrita nos anos finais de uma escola pública. Tendo em vista a
importância do ensino e aprendizado no processo de formação do aluno, o ensino da
leitura e da escrita é uma forma de desenvolver as competências comunicativas dos
alunos.
No que tange à esfera educativa, a realidade escolar também assusta. Muitos
alunos chegam até o quinto ano do ensino básico sem saber ler e escrever. Isso mostra
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que a escola parece não estar cumprindo o seu papel de dotar o aluno das habilidades de
leitura e de escrita, auxiliando-os nas diversas práticas do letramento.
Diante desta realidade, resolvemos observar as turmas do ensino fundamental –
anos finais, com o intuito de saber como o professor desenvolve as atividades de leitura
e escrita na sala de aula e, consequentemente, discutir as implicações para o ensino e
aprendizagem, mais eficaz.
Muitas pesquisas já foram feitas sobre este assunto, mas quero ter um olhar de
psicopedagogo para tentar descobrir por que esses alunos chegam ao nono ano do ensino
fundamental sem saber ler e nem escrever, além de perceber porque os próprios
professores não mudam as suas práticas pedagógicas na sala de aula, fazendo com que os
alunos tenham curiosidade de descobrir a importância do ato da leitura e escrita.
Levando-se em conta muitas discussões ocorridas nos últimos anos sobre o ensino
de leitura e escrita, é necessário compreender as suas práticas de linguagem na sala de
aula, desta forma optamos por uma pesquisa pautada em uma metodologia qualitativa, do
tipo descritivo (PATTON, 1990). Nesse tipo de pesquisa, no processo de investigação, o
pesquisador busca um envolvimento com os participantes para a coleta dos dados,
deixando estabelecer uma harmonia com as pessoas que estão a sua volta.
Vale ressaltar que este trabalho ancora-se na concepção de linguagem como
processo ou forma de interação conforme Brasil (1997), Freire (1989), Ferreiro (1998) e
entre outros teóricos. Esta pesquisa tem uma grande relevância no âmbito acadêmico, pois
aborda como os professores devem atuar em sala de aula.
De acordo com Capellini e Tonelotto (2004), o processo de escolarização inicia
com a entrada da criança na educação formal dos anos iniciais, e envolve o
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o aprendizado
subsequente de tudo que eles podem ver ao seu redor.
Este artigo ira abordar. Dificuldade na lecto-escrita o processo de linguagem, o
que é leitura e escrita, o papel da escola e os procedimentos metodológicos, discorrendo
também sobre as implicações pedagógicas para o ensino e aprendizagem.

DIFICULDADE NA LECTO-ESCRITA

251

Neste capítulo, vamos discutir sobre as dificuldades de aprendizagem na lector
escrita e no processo de linguagem nas turmas do ensino fundamental dos anos iniciais.
Nosso intuito é estabelecer um diálogo sobre as dificuldades de leitura em sala de aula e
discutir sobre o processo de linguagem para o ensino e aprendizagem. Para isso, buscamos
nos fundamentar em Klerk, (1962) Garcia, (2007) entre outros teóricos.

O PROCESSO DE LINGUAGEM
As dificuldades na lecto-escrita estão presentes não só na espera da educação, mas
em todas as esferas da sociedade, exigindo de cada indivíduo não só a apropriação da
tecnologia da escrita, mas, sobretudo, os usos sociais da linguagem, tão importantes para
a inserção do indivíduo no mundo moderno e letrado em que vive, pois só assim o
indivíduo pode atuar em qualquer parte; só ele consegue construir a sua própria história
se souber ler e escrever.
Segundo Klerk (1962, p. 26) define dificuldade de aprendizagem no processo de
linguagem como:
Dificuldade de aprendizagem se refere a um retardamento, transtorno
ou desenvolvimento lento em um processo de linguagem leitura e
escrita são resultantes de uma causa possível de disfunção cerebral ou
alteração emocional do ser humano.

Pode-se observar que muitas destas dificuldades de aprendizagem podem estar
relacionadas a diversos fatores como: retardamento mental e problemas emocionais,
causando assim a incapacidade de pensar e de expor os seus conhecimentos adquiridos
ao longo de sua trajetória escolar.
Para Garcia (2007, p. 35) afirma que por muitos e muitos anos supôs-se que todos
os estudantes com dificuldades de aprendizagem haviam experenciado alguma espécie de
dano cerebral causado por alguns transtornos familiares.
É muito notável que as dificuldades de aprendizagem são fatores referentes ao
emocional, cultural e social que o individuo se encontra, pois isso tudo faz parte do
desenvolvimento cognitivo do aluno, mas as responsabilidades de aprendizado estão
ligadas à escola, pois é a maior responsável de forma cidadãos críticos e construtores de
atuar em qualquer área de conhecimento, capaz de enfrentar qual quer situação do seu
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meio de vivencia, pois o aprendizado é essencial para a formação de todos, pois buscar
desenvolver o desempenho cognitivo de cada individual que está inserido em seu meio.

LEITURA E ESCRITA
Neste capítulo, vamos discutir sobre a relação entre leitura e escrita e as
concepções de leitura no processo de ensino e aprendizado e as Estratégias de leitura.
Nosso intuito é estabelecer um diálogo sobre as práticas de leituras adotadas em sala de
aula. Para isso, buscamos nos fundamentar em Matêncio (1994), Ferreiro (1998), Brasil
(1997), entre outros.

O QUE É LEITURA
A palavra leitura deriva do Latim lectura, originalmente com significado de
eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou texto e tudo que se tem
coerência e sentido.
Sendo assim, a leitura é entendida como uma prática social que amplia os
domínios e as formas de inserção do sujeito na sociedade, pois ler não é só decifrar
códigos escritos que existem em diversos gêneros; ler é tentar compreender o que foi dito
e transmitir com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre determinados
assuntos apresentados.
Matêncio (1994, p. 301) enfatiza que
A leitura em seu sentido de construção tem significados e não somente
buscar significar, o que de fato o corre nas escolas, através de
atividades de leitura em que a participação do aluno seja fundamental,
observando o grau de dificuldade tanto gramatical quanto a
compreensão que eles apresentam, pois dessa forma haverá o
aprimoramento do conhecimento cognitivo e linguístico.

A leitura faz parte de toda sua vida, pois é precedida de conhecimento de mundo
e de conhecimento adquirido dentro do espaço social de convívio com o seu próprio
envolvimento, pois permitir desenvolver uma nova perspectiva em relação à escrita.
Ao pensar em leitura, fica evidente que não se pode pensar nela isoladamente,
apenas como um ato de decodificação, mas sim como algo integrante de uma formação
discursiva que ele aborda, pois a leitura tem o seu processo de aprimoramento que o
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indivíduo vem adquirido no seu meio social, pois com ela conseguimos despertar nossos
valores, emoções valores e angústias, e principalmente ajudar a desenvolver o seu senso
crítico e cognitivo.
Para Ferreiro (1998, p. 38) afirma que:
A leitura é sempre aprender a ler e escrever, alfabetizar, antes de
qualquer coisa aprender a ler e descobrir um mundo e compreender o
seu contexto, não manipulação mecânica de palavras, mas numa
realidade dinâmica que vincula linguagem.

A leitura possibilita o aluno refletir, pensar e construir o seu pensamento
sobre determinados assuntos.
É por meio da leitura e da escrita que o indivíduo desenvolve a sua capacidade
linguística e cognitiva para construir e perceber os gêneros de diferentes textos existentes,
além de possibilitar melhorar as suas práticas de ensino e aprendizado.
De acordo com os PCNS:
Leitura e escrita são práticas complementares, fortemente relacionadas,
que se modificam mutuamente no processo de letramento – a escrita
transforma a falar (a construção da “fala letrada”) e a fala influencia a
escrita (o a perecimento de traços da oralidade nos textos escritos). São
práticas que permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os
diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados para lemos
e escrevemos sobre as circunstâncias de uso da escrita. [...] a relação
que se estabelecer entre a leitura e escrita, entre o papel de leitor e de
escrita. É nesse contexto considerado que o ensino deve ter como meta
formar leitores que sejam também capazes de produzir textos
adequados. (BRASIL, 1997, p. 52 e 53).

A criança desde cedo é instruída a ler e a escrever para ir se adaptando ao mundo
moderno que está inserido, sendo estimulado desde cedo a gostar de ler e escrever e a
gostar de descobrir as maravilhas que estão escondidas dentro de um mundo com
valores, alegria e mistério que se esconder dentro das leituras.
A coesão e a coerência e uma boa compreensão da leitura e da escrita, pois a partir
deste entendimento o sujeito e capaz de construir o seu mundo de palavras.
Kleiman (1998) afirma que são vários os níveis existentes em que está se
desenvolvendo como a compreensão de um texto e de conhecimentos que entram durante
a ativação do ator de ler e escrever.
O conhecimento se ativa através de varias linguagem que está presente em tudo:
nas placas de trânsito de ruas e avenidas, nos outdoors que veiculam as mais
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diversificadas propagandas, nas lojas e comércios, no cinema ou no teatro, nos hospitais,
nas redes sociais, enfim, não há como interagir e participar ativamente da vida social, se
não por meio das práticas de leitura e de escrita existentes.
Freire (1989), ao tratar da leitura, lembra-nos que lemos o mundo e lemos a
palavra, e fazemos isso por meio das nossas práticas sociais diárias, adquiridas no meio
que vivemos, pois a partir do momento que temos conhecimento de mundo aprendemos
a ver tudo de outra formar.
[...] A leitura de mundo precede a leitura da palavra, (...) a leitura da
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformálo através de nossa prática consciente (FREIRE, 1989, p. 11).

A leitura e escrita estão presentes no nosso dia a dia e em todo meio social que
estamos inseridos, neste caso a leitura e a escrita são práticas que contribuem bastante
para o desenvolvimento de aprendizagem do aluno, no entanto o que se perceber é que
uma pratica de ensino defasado contribui muito para o desenvolvimento cognitivo do
aluno no processo de ensino e aprendizado.

CONCEPÇÕES DE LEITURA
A leitura, como vimos, é uma prática de linguagem que perpassa a vida social de
todos os sujeitos. De acordo com Koch (2006, p. 10), “a concepção de leitura está
intrinsecamente ligada à concepção de língua, sujeito, texto e sentido”.
A concepção de língua como “tradução do pensamento” corresponde a de um
sujeito psicológico, individual, dono do seu dizer, ou seja, o sujeito tem uma
representação mental e quer que o leitor capte as suas intenções, ideias e emoções através
do texto (entendido como produto), da maneira que foi idealizado pelo autor. Nessa
perspectiva, a leitura mantém o seu foco no autor, uma vez que é encarada como uma
atividade de captação de ideias do leitor, ou seja, o autor escreve suas ideias e intenções
no texto, e o leitor as capta adquirindo informações para si.
Para Orlandi (1999) “Na concepção de língua como código ou como instrumento
de comunicação, o sujeito passa a ser visto como “assujeitado”, ou melhor, determinado
pelo sistema linguístico e/ou social”.
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Essa visão considera o texto como produto da codificação de um autor (emissor)
a ser decodificado pelo destinatário (leitor/ouvinte) que, eventualmente, partilha o mesmo
código linguístico do emissor.
Nesse sentido, a leitura é uma atividade cujo foco recai no texto, cabendo ao leitor
apenas o conhecimento do código, isto é, o reconhecimento das palavras e da estrutura
sintática do texto (KOCH, 2006, p 10).
Na concepção de língua como forma ou processo de interação, o sujeito é visto
como um ator social que interage com outro sujeito dialogicamente e constrói, por meio
da interação verbal, o sentido do texto, que não é visto como um produto acabado, mas
como processo de construção e negociação de sentidos.
O ensino de leitura deveria corresponder à percepção que conseguimos da
natureza da leitura, pois sendo muito complexo o ator de ler compreende várias fases de
desenvolvimento do aluno como a ativação de estratégias, compreensão e construção de
ideias de um texto, só desta forma o leitor vai conseguir descobrir o prazer de ler e
escrever.
Nessa concepção, a leitura é entendida como uma atividade interativa altamente
complexa de produção de sentido, que exige do leitor não só a mobilização do
conhecimento linguístico ou enciclopédico, mas também do conhecimento cognitivo e do
conhecimento interacional (dialógica) da língua, pois os próprios sujeitos são construtores
sociais da sua ideologia.
Nessa perspectiva, o sentido de um texto é feito pela interação do sujeito e texto,
a partir do momento que o sujeito-leitor toma conhecimento de um texto, ele logo lança
mão de seus conhecimentos adquiridos socialmente no seu meio de convívio, pois ele
logo faz interação e construção de sentido num texto (KOCH, 2006, p.11). A leitura de
um texto exige do leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico uma vez que
o texto não é simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um
receptor passivo.
Nessa abordagem dialógica, a relação do ato de ler está vinculada ao
reconhecimento deixado pelo autor, pois a leitura exige do leitor um exercício de
preenchimento que o leitor faz sobre o autor então o leitor faz o seu entendimento com o
seu conhecimento adquirido para completar aquilo que foi iniciado.
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É sua relação que vão dando significado ao texto. E é na construção
desse apelo feito pela obra, dessa participação, que se estabelece a
condição, para o prazer de ler de forma criativa e ativa. Nesse caso, é
necessária, então a cooperação e precondição para que haja
comunicação com o autor (RANGEL, 1991, p. 6).

A partir daí, percebe- se que um texto tem lugar fundamental na vida de um
sujeito, pois ele consegue mostrar a sua compreensão no texto, quando ele começa a
interpretar o que o autor quer dizer ao leitor, pois ele está ampliando o seu conhecimento
linguístico construído durante toda a sua vida social. Para Bakhtin (1986)
A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica
isolada nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal realizada pela enunciação. A
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem
(p. 123).

Logo, é por meio da interação entre sujeitos socialmente determinados que as
práticas de linguagem vão se configurando e ganhando sentido. É nesse processo de
“negociação de sentidos” que os leitores vão se tornando sujeitos de sua própria história
e tendo maior participação e mobilidade na vida social.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA
A leitura é entendida como uma atividade interativa de construção de sentidos.
Para isso, é bem ressaltado o papel do leitor enquanto construtor do sentido do texto que,
no processo de leitura, lança mão de estratégias como seleção, antecipação, inferência e
verificação, além de ativar seu conhecimento de mundo na construção de uma das leituras
possíveis, já que um texto admite uma pluralidade de leitura e de sentidos em diferentes
gêneros textuais (KOCH, 2006).
Na leitura, além de adquirir conhecimento linguístico, podemos compartilhar com
os interlocutores algumas estratégias que exigem que o leitor, no ato de ler, mobilize
estratégias de ordem linguística, cognitiva e discursiva, fazendo com que o sujeito interaja
em determinados assuntos. Contudo, para ativar tais estratégias, o leitor mobiliza três
grandes redes de conhecimentos: o linguístico, o enciclopédico e o interacional.
Esta rede de conhecimento permitirá ao leitor interagir com o texto de
qualquer gênero, variando de acordo com o contexto e com seus objetivos de leitura.
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Segundo Koch (2006), na medida em que os indivíduos são expostos a um número
variado de gêneros textuais, eles desenvolvem uma competência metagenérica que lhes
possibilitam interagir de forma adequada com os mais diversos textos que circulam nas
diferentes esferas das práticas sociais, já que, a partir da identificação de um gênero, o
leitor saberá o que buscar quando as suas competências estratégicas estiverem ativadas
no seu texto.
Para a autora, as atividades que permitem o processamento do texto são as de
referenciação e a progressão referencial, as funções das expressões nominais referenciais
e a sequenciação textual.
Neste aspecto, ressalta a forma como se dá o processamento do texto no ato da
leitura, no caso da referenciação, que se dá numa oscilação entre vários movimentos: um
para frente (projetivo) e outro para trás (retrospectivo), representados pela “catáfora” e
“anáfora”, respectivamente, além dos movimentos abruptos, fusões alusões etc.
Com isso, percebemos como o texto é um universo de relações sequenciais que
ocorrem linearmente, de acordo com a construção de conhecimento adquiridos mediante
a interação com o texto e o contexto que o indivíduo vem adquirido na sociedade, fazendo
com que essas estratégias de leitura aumentem cada vez, mais e mais.
Oliveira (2010, p. 70) entende as estratégias de leitura como “ações
procedimentais estreitamente vinculadas aos conhecimentos prévios dos estudantes” e,
ressaltando a necessidade dessas estratégias serem abordadas em sala de aula, as classifica
assim:
a) estratégias de predição: “prever o conteúdo de um texto faz com que
o leitor ative esquemas mentais e o ajuda a construir hipóteses sobre o
texto” (p. 71);
b) adivinhação contextual: antes de recorrer ao dicionário para verificar
o significado de uma palavra, “o leitor pode tentar adivinhar o
significado de uma palavra a partir do seu contexto” (p. 73);
c) a inferenciação: a busca do não dito a partir do dito. “(O vocabulário
usado nos textos muitas vezes traze pressupostos importantes para a
construção dos sentidos” (p. 74);
d) identificação das ideias mais importantes de um texto: ajuda o aluno
a dominar a competência para produzir resumos, por exemplo.
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Para Oliveira (2010): “O desenvolvimento da competência discursiva dos
estudantes passa pela prática das estratégias de leitura, que dependem, por sua vez, do
desenvolvimento dos conhecimentos prévios dos estudantes (p. 77)”.

O PAPEL DA ESCOLA
Neste capítulo iremos tratar sobre a importância do papel da escola no meio social
que ela está inserida, buscando mostrar como a escola formadora de cidadãos está
ampliando a formação do indivíduo no meio social de que ele está inserido

A ESCOLA COMO FORMADORA DE CIDADÃOS
A escola é um dos órgãos responsáveis pela integração da criança na sociedade,
além da família, pois ele ajudar a formar cidadãos conscientes no meio que está inserido,
se tornando capaz de desenvolver o seu senso crítico e cognitivo.
Se a criança não se envolver em nenhum grupo social ela se torna incapaz de
desenvolver o seu raciocínio e sua participação na sociedade se tornando impossível o
seu desempenho escolar.
A escola tem uma tarefa muito importante de resgatar a autoestima destorcida da
criança e de promover o seu desenvolvimento cognitivo e fazer ter uma ideia do que a
educação e a cultura podem proporcionar para as suas

habilidades educacionais e

familiares, além de promover para a criança o significado de aprender e descobrir como
e importante desenvolver as suas competências e habilidades educacionais que esta
inserido.
A tarefa da escola e inserir todos que atuam nela a se integrar nas condições de
aprendizado, facilitando o seu entendimento e gerenciando condições que favoreçam a
compreensão de tudo que está sendo analisado dentro de sala de aula. Para uma criança
desenvolver as suas habilidades é necessário que eles respeitem o seu desenvolvimento
integrante e a sua compreensão sobre determinados assuntos abordados na sala de aula,
pois elas podem favorecer o seu senso cognitivo.
Enfatiza que para um ensino eficaz na escola é necessário o incentivo a
pleno do indivíduo e seu meio na leitura e na escrita, interesse
permanente pela leitura e escrita de modo que a leitura seja um
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instrumento de aprendizado criando um interesse permanente pela
leitura e escrita na sala de aula. (STAIGER, 1995, p. 24).

O ensino da leitura e da escrita na escola deveria corresponder a sua concepção e
leitura e escrita que elas deveriam ter de sua infância até a sua fase adulta.
A escola e todos que atuam nele deveriam desenvolver o seu processo de ensino
e aprendizado, mas o que se percebe é que o ensino está passando por uma prática
defasada, se limitando em desenvolver as competências e habilidades comunicativas do
educando no processo de ensino e aprendizado.
Sendo assim, os educadores deveriam estimular os educados a ler e a escrever
cartas, textos e bilhetes, que estimulassem a sua prática e o seu hábito na leitura.
Matêncio (1994, p. 301) enfatiza que:
As escolas, através de suas atividades de leitura em que a participação
do aluno e fundamental, observando o grau de dificuldade tanto
gramatical quanto a compreensão que eles apresentam, pois dessa
forma haverá o aprimoramento do conhecimento cognitivo e
linguístico.

A escola possibilitar o aluno a pensar a refletir e a interagir no meio que ele está
inserido, pois a escola estimular as habilidades cognitivas do aluno despertando ele
interagir no espaço que se encontra.
A escola é fundamental na vida de todos os cidadãos, pois ela estimula
positivamente no desenvolvimento de ensino e aprendizagem das crianças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, apresentamos o aporte metodológico da pesquisa por meio dos
seguintes tópicos: a abordagem da pesquisa, os sujeitos e o cenário da pesquisa, o corpus
e os procedimentos de análise dos dados. Para isso, buscamos nos fundamentar em
Gonçalves, (2005) e Patton (1990) entre outros teóricos.

ABORDAGEM DA PESQUISA
Levando-se em conta muitas discussões ocorridas nos últimos anos sobre o ensino
de leitura e escrita, e a necessidade de compreender as suas práticas de linguagem na sala
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de aula, optamos por uma pesquisa qualitativa, pois exige do pesquisador uma reflexão
pessoal, criativa e bem rigorosa.
Este tipo de pesquisa trabalhar um universo de significados, pois as pessoas se
diferenciam pela maneira de ser e de se interpretar na realidade vivida na sala de aula ou
no seu próprio cotidiano. Esta abordagem se aprofunda muito no mundo de significados,
e precisar ser interpretado pelo pesquisador que é influenciado, ao mesmo tempo, pelo
texto lido e pelos valores que cada cidadão tem.
Nesse tipo de pesquisa, acontece um processo de investigação, cujo pesquisador
busca um envolvimento com os participantes para a coleta dos dados, deixando
estabelecer uma harmonia com as pessoas que estão a sua volta fazendo questionamentos
e observando o que quer descobrir com sua pesquisa (CRESWELL, 2007).
Diferentemente da pesquisa quantitativa, que se fundamenta em dados estatísticos,
a pesquisa qualitativa busca interpretar os dados de uma forma conjunta a fim de ter uma
compreensão global do fenômeno estudado em um ambiente natural (CHIZZOTTI,
1999).
Na pesquisa quantitativa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a
apresentar um resultado, preciso, são retratados por meio de relatórios, levando-se em
conta aspectos tidos como relevantes conclusões sobre objeto pesquisado, tomando assim
alvo de pesquisa em questão.
Para Patton (1990, p. 24) A principal característica da pesquisa qualitativa é o fato
de que estas seguem a tradição compreensiva ou interpretativa. Sendo assim, o
pesquisador que tem descrever os dados encontrados levantados posicionamento sobre as
questões propostas.
Para desenvolver esta pesquisa utilizaremos a discrição dos dados encontrados no
espaço pesquisado que são escolas publicas da cidade Pendências e com a colaboração de
professores atuam nas turmas do 4º ano.
Assim, pretendemos obter resultados significativos por meio da descrição e
interpretação das práticas de leitura desenvolvidas na sala de aula e, a partir daí,
discutirmos as implicações para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa.
Segundo Gonçalves (2005, p. 91) “Sua preocupação é descobrir a frequência com
que o fenômeno ocorre e qual a sua relação e conexão com os outros, sua natureza e
características”
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
A prática de leitura e escrita em sala de aula é de grande importância para o
desenvolvimento da competência comunicativa e discursiva do aluno e, como se sabe,
deve estar atrelada às práticas sociais.
Não adianta o professor querer forçar o aluno a ler textos que não fazem parte do
seu mundo real, mas pelo contrário, é preciso levar textos de gêneros diversos que tenham
a ver com a realidade e o dia a dia do aluno.
Muitas destas dificuldades de aprendizados são decorrentes de falta de afeto
familiar e de uma boa metodologia adequada por professores desmotivados que não se
interessam em demonstrar uma concepção interacionista de leitura na qual o aluno
enquanto leitor não só lê a palavra, mas também lê o mundo, constrói e deixa ser
construído pelo que lê, atribuindo-lhe significação.
Essa concepção de leitura e de escrita é de suma importância, porque vai fazer
com que o professor tenha uma visão mais ampla do ensino de leitura e da escrita.
A escola deve ser a segunda casa do individuo, um lugar onde ele possa se sentir
bem e entre amigos, contar com o professor sempre que precisar ou sempre que tiver um
problema de família, pois a escola deve proporcionar o aluno a vontade de se sentir bem
e de pedir ajudar em relação as suas dificuldades existentes dentro de sala de aula.
Portanto, cabe ao professor dos anos iniciais a tarefa de organizar as atividades de
leitura e de escrita de modo que os alunos sintam prazer em ler e escrever textos e analisar,
e tentar interpretar dando significado no que leu e escreveu, o que estava sua volta. E essa
tarefa, é claro, é processual, uma vez que o ensino e a aprendizagem são as duas faces de
uma mesma realidade chamada EDUCAÇÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo investigar as práticas de leitura do
professor do ensino fundamental das escolas públicas da cidade de Pendências-RN, no
que concerne à concepção de leitura e as estratégias de leituras em sala de aula e discutir
as implicações para o ensino e aprendizagem.
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Partiu-se de uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo, utilizando-se
como instrumentos de pesquisa um questionário, aplicado aos docentes, por meio do qual
se constatou que os professores definem a leitura como “negociação de sentido”.
Além disso, ficou evidenciado que os professores não utilizam estratégias de
leitura diversas para facilitar a leitura, a interpretação e a compreensão do texto,
considerando a diversidade de gêneros textuais existentes na vida escolar e social,
possibilitando ao aluno desenvolver a competência comunicativa.
Outrossim, os professores demonstraram, por meio da sua prática docente, que
eles utilizam o Livro Didático sem deixar de introduzir outras atividades para que o aluno
se sinta numa aula mais dinâmica e participativa.
Assim, cabe a escola estimular projetos de leitura que auxiliem no domínio da
leitura e da escrita, despertem nos alunos o interesse pelos vários tipos de leitura, enfim,
auxilie na recepção, produção e circulação do conhecimento por meio das práticas de
linguagem e, ao professor, cabe pela responsabilidade de mediar o conhecimento do aluno
e de buscar sempre novas estratégias de ensino e aprendizagem.
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CAPÍTULO XXII
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RESUMO:
O presente trabalho aborda as dificuldades de leitura e da escrita no 4º do ensino
fundamental do Instituto Educacional Professora Maria da Conceição Silva. O objetivo
desta pesquisa é refletir sobre os diversos fatores que demonstram as dificuldades de
aprendizagem, sendo que, na turma, o objetivo geral é analisar reflexivamente o processo
de leitura e escrita, pois através da leitura e da escrita adquirem-se saberes e
conhecimentos sociais, culturais, valores e experiências com o mundo e com os outros. A
pesquisa é de natureza qualitativa de cunho interpretativo cujo observador registrará tudo
que acontece no âmbito de sala de aula. As abordagens teóricas fundamentaram-se em
autores e artigos que tratam do tema: como. Ferreiro (1999), Kleiman (2006), Freire
(1989, 1996), Soares (1995), entre outros. Com essa reflexão pessoal sobre o processo de
ensino e aprendizagem e formação do leitor aponta-se o papel da escola no processo de
formação cognitiva do aluno em relação ao contexto de sala de aula em relação às práticas
de leitura e escrita vivenciadas no âmbito de sala de aula
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de aprendizagem. Leitura e escrita. Práticas de
leitura.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA
O processo de leitura e escrita estão presentes não só na esfera da educação, mas
em todas as esferas da sociedade, isto acontece porque a leitura e escrita são duas
atividades interligadas, complexas, social, cultural e educativa. O processo de leitura e
escrita no contexto escolar deve ser desenvolvido gradativamente e competentemente
pelo educador, na busca de ensinar os educandos a utilizar-se da estrutura da língua
adequadamente exigindo de cada indivíduo não só a apropriação da tecnologia da escrita,
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mas, sobretudo, os usos sociais da linguagem, tão importantes para a inserção do
indivíduo no mundo moderno e letrado em que vive, pois só assim o indivíduo pode atuar
em qualquer parte; só ele consegue construir a sua própria história se souber ler e escrever.
Segundo Kirk (1962, p. 26) define dificuldade de aprendizagem no processo de
linguagem como:
Dificuldade de aprendizagem se refere a um retardamento, transtorno
ou desenvolvimento lento em um processo de linguagem leitura e
escrita são resultantes de uma causa possível de disfunção cerebral ou
alteração emocional do ser humano.

O processo de ensino-aprendizagem e as dificuldades que os alunos apresentam
em sala de aula em relação à leitura e a escrita, não devem jamais ser julgados sem uma
análise reflexiva sobre a vida cotidiana dos educandos. Nesse contexto, verifica-se que é
importante primeiramente, analisar a realidade externa e interna dos alunos inseridos no
ambiente escolar, pois, é necessário conhecer realmente a vida, os sentimentos, os
sofrimentos, a rotina e a família dos alunos que chegam até a escola e que apresentam tais
dificuldades de aprendizagem.
A escola, juntamente com seus educadores, e a comunidade escolar, tem que saber
trabalhar de modo inclusivo, isto é, desempenhar trabalhos em grupos e adequar recursos
concretos à prática da leitura, da escrita, e das necessidades dos alunos, a fim de refletir
suas diversas culturas e realidades, como também, valorizar as ideais dos alunos, suas
experiências, a bagagem vívida por eles no seu cotidiano, pois são capazes de enfrentar
qual quer situação do seu meio de vivencia, pois o aprendizado é essencial para a
formação de todos, pois buscar desenvolver o desempenho cognitivo de cada individual
que está inserido em seu meio de vivencia, tornando-se assim capaz de desenvolve-o seu
próprio senso crítico sobre o seus assuntos de vivências.

O QUE É LEITURA E ESCRITA
A palavra leitura deriva do Latim lectura, originalmente com significado de
eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou texto e tudo que se tem
coerência e sentido no seu contexto social.
Sendo assim, a leitura é entendida como uma prática social que amplia os
domínios e as formas de inserção do sujeito na sociedade, pois ler não é só decifrar
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códigos escritos que existem em diversos gêneros; ler é tentar compreender o que foi dito
e transmitir com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre determinados
assuntos, apresentados.
Matêncio (1994, p. 301) enfatiza que:
A leitura em seu sentido de construção tem significados e não somente
buscar significar, o que de fato ocorre nas escolas, através de atividades
de leitura em que a participação do aluno seja fundamental, observando
o grau de dificuldade tanto gramatical quanto a compreensão que eles
apresentam, pois
dessa forma haverá o aprimoramento
do
conhecimento cognitivo e linguístico.

A leitura faz parte de toda sua vida, pois é precedida de conhecimento de mundo
e de conhecimento adquirido dentro do espaço social de convívio com o seu próprio
envolvimento, pois permitir desenvolver uma nova perspectiva em relação da escrita, pois
a leitura é entendida como a atividade de captação das ideias do autor, sem se levar
encantar as experiências e os conhecimentos adquiridos pelo leitor .
No passado, ler era decifrar códigos, atualmente este conceito ultrapassado mudou
e a leitura passou a ser vista como um processo de interação entre autor-texto-leitor.
A escola é um lugar, onde o caminho para leitura deve ser facilitado, aberto,
mediado e ético, desde então, a mesma tem a obrigação de desenvolver uma leitura
qualitativa e jamais quantitativa, pois para formar bons leitores, é necessário que a escola
ofereça primeiramente materiais concretos, ricos em saberes e conhecimentos,
certamente, materiais de excelente qualidade, e não quantidade, pois quantidade sem a
devida qualidade, não faz diferença nenhuma no ensino dos educandos, o que poderá
tornar o ensino-aprendizagem fragmentado, empobrecido e um obstáculo a ser enfrentado
no contexto escolar.
A concepção de leitura que consta nos Parâmetros Curriculares do Ensino
Fundamental diz que: A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo
de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc. Não se trata de
extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as
quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar
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o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão,
avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas (BRASIL, 1997).
Ao pensar em leitura, fica evidente que não se pode pensar nela isoladamente,
apenas como um ato de decodificação, mas sim como algo integrante de uma formação
discursiva que ele aborda, pois a leitura tem o seu processo de aprimoramento que o
indivíduo vem adquirido no seu meio social, pois com ela conseguimos despertar nossos
valores, emoções e angústias, e principalmente ajudar a desenvolver o seu senso crítico e
cognitivo capaz de receber e transmitir qualquer coisa quer esteja a sua volta.
Para Ferreiro (1999, p. 38) afirma que:
A leitura é sempre aprender a ler e escrever, alfabetizar, antes de
qualquer coisa aprender a ler e descobrir um mundo e compreender o
seu contexto, não manipulação mecânica de palavras, mas numa
realidade dinâmica que vincula linguagem.

A leitura possibilita compreender o pensamento e a construir o seu senso crítico
cognitivo sobre determinados assuntos. É por meio da leitura e da escrita que o indivíduo
desenvolve a sua capacidade linguística e cognitiva para construir e perceber os gêneros
de diferentes textos existentes, além de possibilitar melhorar as suas práticas de ensino e
aprendizado.
Freire (1989), ao tratar da leitura, lembra-nos que lemos o mundo e lemos a
palavra, e fazemos isso por meio das nossas práticas sociais diárias, adquiridas no meio
que vivemos, pois, a partir do momento que temos conhecimento de mundo aprendemos
a ver tudo de outra formar.
[...] A leitura de mundo precede a leitura da palavra, (...) a leitura da
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformálo através de nossa prática consciente (FREIRE, 1989. p. 11)

A leitura e escrita estão presentes no nosso dia a dia e em todo meio social que
estamos inserido, neste caso a leitura e a escrita são práticas que contribui bastante para
o desenvolvimento de aprendizagem do aluno, no entanto o que se perceber-se que uma
prática de ensino defasado contribui muito para o desenvolvimento sociocognitivo do
aluno no processo de ensino e aprendizado.
De acordo com os PCNS:
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Leitura e escrita são práticas complementares, fortemente relacionadas,
que se modificam mutuamente no processo de letramento – a escrita
transforma a falar (a construção da ´´fala letrada``) e a fala influencia a
escrita (o a perecimento de traços da oralidade nos textos escritos). São
práticas que permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os
diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados para lemos
e escrevemos sobre as circunstâncias de uso da escrita. (...) a relação
que se estabelecer entre a leitura e escrita, entre o papel de leitor e de
escrita. É nesse contexto considerado que o ensino deve ter como meta
formar leitores que sejam também capazes de produzir textos
adequados. (BRASIL, 1997, p. 52-53).

A criança desde cedo é instruída a ler e a escrever para ir se adaptando ao mundo
moderno que está inserido, sendo estimulado desde cedo a gostar de ler e escrever e a
gostar de descobrir as maravilhas que estão escondidas dentro de um mundo com valores,
alegria e mistério que se esconder dentro das leituras, pois a compreensão da leitura e da
escrita é entendida como sujeito é capaz de construir o seu mundo de palavras.
Kleiman (2006) afirma que são vários os níveis existentes em que está se
desenvolvendo como a compreensão de um texto e de conhecimentos que entram durante
a ativação do ator de ler e escrever.
O conhecimento se ativa através de várias linguagem que se apresenta, nas
notícias, charges, placas de trânsito panfletos e anúncios que veiculam propagandas as
mais diversificadas lojas e comércios, enfim, não há como interagir e participar
ativamente da vida social, senão por meio das práticas de leitura e de escrita existentes
no seu meio social.
A leitura e a escrita estão presentes no nosso dia a dia, pois neste sentido está
prática contribui de forma significativa no processo de ensino e aprendizado, no entanto
o que se pode perceber que muitos alunos chegam na turma do quarto ano sem saber ler
nem escrever.
A leitura e a escrita ajudam o indivíduo perceber a sua capacidade social,
possibilitando a construção de novos conhecimentos e acesso aos bens materiais e
culturais que a sociedade tem acumulado. Corroborando assim com as ideias de Freire
(1996) que a alfabetização é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e
do desenvolvimento da sociedade como um todo. Portanto é preciso pensar conhecer e
formular o seu conceito sobre determinada coisa dita.
A partir daí, percebe-se que um texto tem lugar fundamental na vida de um sujeito,
pois ele consegue mostrar a sua compreensão no texto, quando ele começa a interpretar o
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que o autor quer dizer ao leitor, pois ele está ampliando o seu conhecimento linguístico
construído durante toda a sua vida social. Para Bakhtin (1986):
A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica
isolada nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal realizada pela enunciação. A
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem
(p. 123).

Logo, é por meio da interação entre sujeitos socialmente determinados que as
práticas de linguagem vão se configurando e ganhando sentido. É nesse processo de
“negociação de sentidos” que os leitores vão se tornando sujeitos de sua própria história
e tendo maior participação e mobilidade na vida social, buscando cada vez mais sentido
para a sua construção de ideias.

PRÁTICAS DE LEITURA
Sendo assim, as práticas de leitura são entendidas como uma prática social que
amplia os domínios e as formas de inserção do sujeito na sociedade, pois ler não é só
decifrar códigos escritos que existem em diversos gêneros; ler é tentar compreender o que
foi dito e transmitir com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre
determinados assuntos, apresentados, pois pelo domínio das práticas de linguagem o
sujeito adquire reconhecimento e prestígio social.
Para Soares (1995, p. 87), ‘’a leitura é uma interação verbal de indivíduos e
indivíduos socialmente determinados no meio social em que ele atua’’. Daí a leitura é
precedida de conhecimento de mundo e de conhecimento adquirido dentro do espaço
social de convívio com o seu próprio envolvimento, pois o leitor ativo componentes
fundamentais na vida, como o questionamento e a conscientização da realidade na qual
se encontra.
Ao pensar em leitura, fica evidente que não se pode pensar nela isoladamente,
apenas como um ato de decodificação, mas sim como algo integrante de uma formação
discursiva que é aborda, pois, a leitura tem o seu processo de aprimoramento que o
indivíduo vem adquirindo no seu meio social.
Dessa forma, ler conforme Wittrock apud Manguel (1997, p. 54):
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Ler não é um fenômeno idiossincrático, anárquico. Mas também não é
um processo monolítico, unitário, no qual apenas um significado está
correto; ao contrário, trata-se de um processo generativo que reflete a
tentativa disciplinada do leitor de construir um ou, mas sentidos das
regras da linguagem.

Desse modo, todo ser pode se transformar em leitores do mundo e da palavra, pois
carregam o potencial de compreender e de entender a palavra e pode se expressar
verbalmente dando significado as palavras e ao mundo.
Diante disso, surgiram duas perguntas fundamentais para este trabalho: o que é
leitura? Quais são os tipos de leitura se pode fazer? A escola é um dos órgãos responsável
pela integração da criança na sociedade, além da família, ele ajudar a forma cidadãos
conscientes no meio social que está inserida, se tornando capaz de desenvolver o seu
senso crítico e cognitivo.
Se a criança não se envolver em nenhum grupo social ela se torna incapaz de
desenvolver o seu raciocínio e sua participação na sociedade, se tornando impossível de
desempenho o seu papel na escolar.
A escola tem uma tarefa muito importante de resgatar a autoestima distorcida da
criança e de promover o seu desenvolvimento intelectual fazendo com que o aluno
promova as suas ideias de construir um novo olhar para o mundo, pois a escola pode
proporcionar para os seus educandos as suas habilidades sócio educativas, além de
promover para cada um o significado de aprender e descobrir, como é importante
desenvolver as suas habilidades educacionais.
Enfatiza que para um ensino eficaz na escola é necessário o incentivo a
pleno do indivíduo e seu meio na leitura e na escrita, interesse
permanente pela leitura e escrita de modo que a leitura seja um
instrumento de aprendizado criando um interesse permanente pela
leitura e escrita na sala de aula (STAIGER, 1995, p. 24).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Levando-se em conta muitas discussões ocorridas nos últimos anos sobre o ensino
de leitura e escrita e a necessidade de compreender as suas práticas de linguagem na sala
de aula, optamos por uma pesquisa qualitativa, pois exigir do pesquisador uma reflexão
pessoal, criativa e bem rigorosa. Na procura de analisar o processo de dificuldade de
leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, como também, as dificuldades
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de aprendizagem encontradas no contexto escolar, a realização e a conclusão desde
trabalho, baseou-se em pesquisa bibliográfica exploratória de abordagem qualitativa que,
segundo Severino (2002), exige do pesquisador reflexão pessoal autônoma, crítica e
rigorosa. O investigador envolve-se de uma forma que o objeto a ser investigado passe a
fazer parte de sua vida.
Este tipo de pesquisa trabalhar um universo de significados, pois as pessoas se
diferenciam pela maneira de ser e de se interpretar na realidade vivida na sala de aula ou
no seu próprio cotidiano.
Esta abordagem se aprofunda muito no mundo de significados, e precisar ser
interpretado pelo pesquisador que é influenciado ao mesmo tempo pelo texto lido e pelos
valores que cada cidadão tem.
Nesse tipo de pesquisa, acontece um processo de investigação, cujo pesquisador
busca um envolvimento com os participantes para a coleta dos dados, deixando
estabelecer uma harmonia com as pessoas que estão a sua volta fazendo questionamento
e observando o que quer descobrir com sua pesquisa Creswell (2007).
Na pesquisa quantitativa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a
apresentar um resultado, preciso, são retratados por meio de relatórios, levando-se em
conta aspectos tidos como relevantes conclusões sobre objeto pesquisado, tomando assim
alvo de pesquisa em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo investigar as práticas de leitura do
professor do ensino fundamental de uma escola particular da cidade de Pendências-RN,
no que concerne à concepção de leitura e as estratégias de leituras em sala de aula e
discutir as implicações para o ensino e aprendizagem.
Partiu-se de uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo, utilizando-se
como instrumentos de pesquisa um questionário, aplicado aos docentes, por meio do qual
se constatou que os professores definem a leitura como “negociação de sentido”.
Além disso, ficou evidenciado que os professores não utilizam estratégias de
leitura diversas para facilitar a leitura, a interpretação e a compreensão do texto,
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considerando a diversidade de gêneros textuais existentes na vida escolar e social,
possibilitando ao aluno desenvolver a competência comunicativa.
Outrossim, os professores demonstraram, por meio da sua prática docente, que
eles utilizam o Livro Didático sem deixar de introduzir outras atividades para que o aluno
se sinta numa aula mais dinâmica e participativa.
Assim, cabe a escola estimular projetos de leitura que auxiliem no domínio da
leitura e da escrita, despertem nos alunos o interesse pelos vários tipos de leitura, enfim,
auxilie na recepção, produção e circulação do conhecimento por meio das práticas de
linguagem e, ao professor, cabe pela responsabilidade de mediar o conhecimento do aluno
e de buscar sempre novas estratégias de ensino e aprendizagem.
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CAPÍTULO XXIII
GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA
A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
Josenete Trajano de Souza62; Luara Hawanny Silva Sousa63; Francislayne Firmino Sales Santos64.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-23

RESUMO:
A gestão escolar torna-se o processo que rege o bom funcionamento da escola,
compreendendo-se a partir de tomadas de decisão que requerem planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação das questões administrativas e pedagógicas. A gestão
escolar, por determinação legal, deve ser pautada pelo princípio e pelo método
democráticos. Com base na questão norteadora da pesquisa, utilizou-se a abordagem
qualitativa fundamentada no contexto teórica de cunho descritivo e exploratório, tendo
como objetivo avaliar a função do gestor educacional como transformador do ambiente
escolar, além de discutir a gestão escolar na perspectiva de compreender a importância
da ação democrática diante dos novos desafios educacionais. Contatou-se que, a escola
organiza-se nos princípios de uma instituição social com a finalidade políticapedagógicas na busca de promover uma educação democrática e participava na tomada
de decisões coletivamente, contribui principalmente como a democratização dos
conselhos gestores na formação de uma escola mais sociável e assim integrar ações
participativas e transformando o espaço de ensino num ambiente inclusivo. Portanto, há
uma necessidade de associar a escolha do gestor com a participação da comunidade
escolar juntamente com o projeto político-pedagógico e um currículo escolar que atenda
às necessidades locais, dessa forma, a escola terá planejamento e melhoras nos seus
índices educacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Gestão Democrática. Escola.Planejamento.

INTRODUÇÃO
A gestão escolar torna-se o processo que rege o bom funcionamento da escola,
compreendendo-se a partir de tomadas de decisão que requer planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação das questões administrativas e pedagógicas (COSTA,
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2006). Dessa forma, os novos desafios e exigências são apresentados à escola, recebe a
função de formar os alunos conscientes e críticos da sua compreensão de mundo e assim,
enfrentar não só desafios, mas, superá-los diante dos paradigmas educacionais (LÜCK,
2009).
Diante do argumentado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB,
Lei nº 9.394/1996 destaca a importância e abrangência educacional no processo formativo
dos cidadãos, conforme proposto no Art. 1º. A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais.
Sendo assim, compete à gestão escolar contemplar um processo construtivo
baseado na participação, na construção do ensino aprendizado, na perspectiva de uma
escola democrática que envolva apropriação dos espaços educacionais numa gestão
pautada na inclusão dos profissionais da educação e a população local (SANTOS, 2012).
A gestão escolar democrática é um componente decisivo na eficácia da
administração dos recursos pedagógicos educacionais, ou seja, deve ser uma atividade
facilitadora e estruturada na definição dos objetivos educacionais. Em meio aos desafios
das instituições na construção coletiva a fim de romper com as questões de ordem
burocráticas (BORGES, 2008). Nesta perspectiva, é necessário tornar o gestor escolar
capaz de lidar com a complexidade das dinâmicas humanas, sociais e institucionais
(LÜCK, 2009).
Dessa forma, a escola configura-se como um ambiente oriundo da atuação dos
educadores, o qual mantém uma relação dinâmica entre a comunidade escolar e a
sociedade, com a capacidade transformadora social. No entanto, as práticas educacionais,
apresentam contradições em se trabalhar o planejamento e prática na gestão escolar
continuada. Diante do exposto, a seguinte linha de pesquisa planejamento e prática de
gestão escolar, constituindo-se de um aparato teórico-metodológico fundamentado em
uma investigação de cunho bibliográfico com base nos estudos de tais autores: Libâneo
(2001); Costa (2006); Sacristán (2002); Lück (2009); Veiga (2004); Santos (2002);
Santos, Oliveira e Brito (2012), dentre outros, realizando uma discussão relevante para o
aprimoramento da gestão no âmbito escolar.
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A gestão escolar, por determinação legal, deve ser pautada pelo princípio e pelo
método democráticos. Todavia, há pouca clareza sobre o que significa a tradução de um
em outro, na ação concreta nas escolas públicas brasileiras (SANTOS; OLIVEIRA;
BRITO, 2012). Diante do exposto, a pesquisa justifica-se por discutir a questão das
práticas inovadoras, na perspectiva gestão escolar pela qual é responsável, na abrangência
das suas dimensões de atuação e estratégias de ação que contribuem para construir escolas
eficazes.
A importância do estudo reside em propor uma reflexão sobre a inclusão de uma
nova postura pedagógica dos gestores escolares, diante das mudanças sociais e
educacionais que envolvem o sistema escolar público no Brasil. Com base na questão
norteadora da pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa fundamentada no contexto
teórica de cunho descritivo e exploratório, caracterizada na investigação empírica sobre
o tema (GIL, 2002, MARCONI; LAKATOS, 2003).
O estudo tem por objetivo avaliar a função do gestor educacional como
transformador do ambiente escolar, além de discutir a gestão escolar na perspectiva de
compreender a importância da ação democrática diante dos novos desafios educacionais.

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Após a década de 1980, a temática da gestão da escola no Brasil, assume uma
autonomia que vêm ganhando destaque merecido nos debates políticos e pedagógicos
sobre a escola pública aprofundou-se depois do processo de democratização política da
sociedade brasileira e aumentou a pressão para que o diretor revelasse sua face de
educador democrática (KRAWCZYK, 1999).
Esse modelo de gestão deve priorizar os direitos assegurados constitucionalmente
do acesso à educação para todos de modo igualitário como descrever Santos (2002, p.
126):
A gestão da escola pública pode ser entendida pretensamente como um
processo democrático, no qual a democracia é compreendida como
princípio, posto que se tem em conta que essa é a escola financiada por
todos e para atender ao interesse que é de todos.

Os processos democráticos de participação social nos procedimentos decisórios
que dizem respeito ao cotidiano, vinculados ao poder do estado ou a ações
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socioeducativas. Na busca de uma sociedade igualitária e justa que respeite os direitos e
deveres (COSTA, 2006).
Em caráter abrangente, a gestão escolar engloba, de forma associada, o
trabalho a direção escolar, da supervisão ou coordenação pedagógica,
da orientação educacional e da secretaria da escola, considerados
participantes da equipe gestora da escola. Segundo o princípio da gestão
democrática, a realização do processo de gestão inclui também a
participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar
como um todo, de modo a contribuírem para a efetivação da gestão
democrática que garante qualidade para todos os alunos (LÜCK, 2009,
p. 23).

Dessa forma, apresenta-se a acuidade de desenvolver um trabalho amplo,
dinâmico e participativo do gestor que será respeitado e acolhido por sua ação
democrática e inovadora pelo corpo docente e também por toda a comunidade local.
Segundo Santade (2013), “A busca da gestão democrática inclui, necessariamente, a
ampla participação dos representantes dos diferentes segmentos da escola nas decisões
administrativa e pedagógicas”.
Atualmente, o modelo democrático-participativo tem sido influenciado
por uma corrente teórica que compreende a organização escolar como
cultura. Esta corrente afirma que a escola não é uma estrutura
totalmente objetiva, mensurável, independente das pessoas, ao
contrário, ela depende muito das experiências subjetivas das pessoas e
de suas interações sociais, ou seja, dos significados que as pessoas dão
às coisas enquanto significados socialmente produzidos e mantidos. Em
outras palavras, dizer que a organização é uma cultura significa que ela
é construída pelos seus próprios membros (LIBÂNEO 2001, p. 3).

Segundo o Plano Nacional de Educação - PNE (2014), como descrito na meta 19
“assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
da União ”.
A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos
sistemas de ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao
ensino público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988. Por
sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
nº 9.394/1996),confirmando esse princípio e reconhecendo a
organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos
sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática,
explicitando dois outros princípios a serem considerados: a participação
dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-
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pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2014, p. 59).

Dessa forma, o PNE, lança a proposta de metas para os avanços educacionais a
nível nacional e os municípios ficaram com a missão de realizar um diagnóstico
educacional local e propor as metas e especificidades para alcançar os índices almejados
educacionais.
No entanto, configura-se a necessidade de a escola recuperar sua autoridade
cultural, sem a qual não terá força suficiente para atender à exigência de contribuir para
a formação dos agentes de uma economia marcada pela competitividade implacável e de
uma sociedade civil comprometida com a gestão democrática (KRAWCZYK, 1999).
Contudo, busca-se a adequação de propostas metodológicas desafiadoras que ao
mesmo tempo conserve a postura da gestão, mais que não descarte o novo e assim, possa
unir as experiências com as inovações pedagógicas.
Como destaca Costa (2006, p. 15), argumentando sobre as interfaces da gestão
democrática na viabilização de um sistema de ensino amplo que possibilite a integração
e inclusão social.
A política da Gestão Democrática, implantada no sistema de ensino
com a Constituição de 1988, reforçou pouco a pouco o discurso de que
a escola pública pertence ao setor público. Desse modo determinou-se
legalmente a implementação de um trabalho pedagógico articulado,
com o objetivo de tornar possível a elaboração de um projeto
educacional que vincule projetos pessoais dos educadores a um projeto
mais amplo e que envolva o fazer individual e o coletivo (COSTA,
2006, p. 15).

Na perspectiva democrática a escola constitui-se como peça mestra na formulação
de ideias que prevaleçam à formação dos discentes, pautada no desenvolvimento do
ensino aprendizado de modo contínuo.
Conforme o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996):
Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
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Sendo assim, a gestão democrática da educação requer mais do que simples
mudanças nas estruturas organizacionais; requer quebra de paradigmas que fundamentem
a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão diferente
da que hoje é vivenciada. Ela precisa estar para além dos padrões vigentes, comumente
desenvolvidos pelas organizações burocráticas (SANTOS; OLIVEIRA; BRITO, 2012).
A participação dos alunos mostra-se como peça fundamental como agentes
mobilizadores da mudança da gestão escolar, pois, é fundamental planejar situações que
permitem, efetivamente, sua participação no processo curricular da escola e criar
oportunidades e estratégias para que o estudante participe, com opiniões, sugestões e
avaliações, do processo de planejamento do trabalho docente, sendo uma forma de tornar
o ensino aprendizagem mais significativa (ORSOLON, 1999).

O PAPEL DO GESTOR NA EQUIPE PEDAGÓGICA
Pedagogicamente o quem orienta o trabalho do gestor escolar, podem articular as
discussões e decisões frente às ações, programas ou projetos implementados pela escola.
De acordo com Lück (2009), cabe ao gestor escolar compreender uma série de
aspectos que envolvem os princípios norteadores da educação:
Entender os fundamentos, princípios, diretrizes e objetivos, propostos
pela teoria educacional e pela legislação na atual;
• Como se organiza o processo educacional nos diferentes níveis e
modalidades de ensino para atender as novas demandas?
• compreender o papel da escola e de seus profissionais segundo as
proposições legais e as demandas sociais?
• Que princípios e diretrizes constituem uma escola efetiva?
• Quem são os alunos a quem a escola deve atender? Quais suas
necessidades? Suas características pessoais e orientações para a vida?
(LÜCK, 2009, p. 17).

Torna-se, indispensável para uma organização democrática responsável e
condizente com a realidade entender o local e configuração social dos alunos e
compreender a escola na sua funcionalidade. Conforme o dialogado por Brighenti (1988),
a escola, ao cumprir sua função social influi na formação da personalidade humana e não
é possível estruturá-la para o cumprimento da sua função social, sem levar em
consideração os objetivos pedagógicos.
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O gestor escolar, para exercer com plenitude o seu trabalho, e assim construir a
postura próprio da escola com liderança educacional, de modo a traduzir com atividades
próprias e características sobre o ambiente escolar (LÜCK, 2009).
•

Políticas educacionais definidas legalmente e a partir de normas de governo;

•

Os desafios e demandas educacionais apresentados pela dinâmica da sociedade
globalizada, tecnológica e do conhecimento;
Os desafios de orientação e formação de crianças, jovens e adultos vivendo em

um mundo dinâmico, pleno de estimulações ao mesmo tempo instigantes, desafiantes e
contraditórias.
A escola tem a função social de forma cidadãos conscientes e que o valorizem
como a vida com dignidade, para isso é necessária à construção de valores e
conhecimentos, que permitam a ação comunitária e participativa.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR
O termo “planejamento” em educação apresenta em leque que expressa e envolve
atividades reflexivas para uma equipe docente, sobre como distribuir pelos dias do ano
letivo as tarefas múltiplas nas quais alunos, professores e outros atores do cenário
educacional buscarão suas metas na perspectiva da aprendizagem (LIBÂNEO, 2004).
Planejar constitui-se em um processo imprescindível em todos os
setores da atividade educacional. É uma decorrência das condições
associadas à complexidade da educação e da necessidade de sua
organização, assim como das intenções de promover mudança de
condições existentes e de produção de novas situações, de forma
consistente (LÜCK, 2009, p. 32).

Com a tomada de decisões partilhada, é preciso seguirmos alguns mecanismos de
participação, como: o aprimoramento dos processos de provimento ao cargo de diretor, a
criação e consolidação de órgãos colegiados na escola - Conselhos escolares. E, também,
com o fortalecimento da participação estudantil, a construção coletiva do projeto políticopedagógico da escola, eleva a progressiva autonomia da escola e, consequentemente, na
discussão de novas formas da gestão escolar. Dessa forma, a universalização do ensino,
busca-se manter a interação entre a função social da escola e a inserção dos alunos na
tomada de decisões para o aprimoramento dos projetos escolares.
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Com a implantação desse modelo de gestão, surge a oportunidade de nova relação
entre o corpo gestor e a comunidade escolar gerando mais participação nas atividades e
projetos propostos pela unidade escolar de modo que o gestor escolar realize a sua função
e competências como destaca Lück (2009) no quadro-1 a seguir.

Quadro1- ações de planejamento e organização do trabalho escolar

A gestão escolar

Ações

Estabelece na escola a prática do Formalizar ou criar conselhos de classe e
planejamento.
conselhos gestores
Orienta a elaboração de planos de ação
Realizar planos com as ações prioritárias
segundo os princípios e normas do
para a escola em vigência
planejamento.
Promove e lidera a elaboração
participativa,
do
Plano
de
Desenvolvimento da Escola e o seu
Projeto Político-Pedagógico

Adequar juntamente com os alunos e
comunidade escolar o projeto políticopedagógico de acordo com a realidade
local.

Trabalhar os conteúdos planejados de
Orienta e coordena a elaboração de planos modo a inserir a leitura de mundo dos
de ensino e de aula pelos professores.
alunos e comtemplando as transformações
locais
Promove o delineamento de visão, missão
e valores com os participantes da Abordar os temas norteadores de modo
comunidade escolar e a sua tradução em interdisciplinar
planos específicos de ação.
Promove a realização sistemática de
Mobilizações no ambiente escolar na
diagnóstico da realidade escolar,
perspectiva da avaliação em conjunto.
avaliação institucional.
Estabelece o alinhamento entre o Projeto
Desenvolver ações e viabilização das
Político-Pedagógico,
Plano
de
ações que influencie a ação docente e
desenvolvimento da escola e o Regimento
discente.
Escolar.
Reforça e orienta a prática de
planejamento em diversos níveis e Os planejamentos para as estratégias e
âmbitos de ação como instrumento de ações escolares.
orientação do trabalho cotidiano
Fonte: adaptada Lück, 2009.
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Uma gestão planejada e democrática contribui para a efetivação dos projetos
educacionais e organização da equipe gestora das políticas educacionais. O diálogo faz
toda a diferença na implantação de projetos e programa, que busque o aprimoramento das
políticas públicas educacionais. Sendo o planejamento o ponto de partida para a inserção
e viabilização das inovações que seja no campo social ou educacional.
A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos
vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes
funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos
pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos
processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as
semelhanças e diferenças da organização do trabalho pedagógico em
relação a outras instituições sociais, enfocamos os mecanismos pelos
quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática
na escola (SANTOS; OLIVEIRA; BRITO et. al, 2012, p. 4).

Nesse sentido, a importância do planejamento na efetivação de trabalho da gestão
participativa, na perspectiva de metas e objetivos propostos para serem alcançados e
assim, que o planejado seja efetivado.

GESTÃO ESCOLAR E PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
O Projeto Político-Pedagógico - PPP não é algo que é construído e em seguida
arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de
tarefas burocráticas. O PPP é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos
os envolvidos com o processo educativo da escola. É uma ação intencional, com um
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente (VEIGA, 2004). Frente
à realidade do mundo e diante e das dificuldades educacionais, faz-se necessário que
todos os envolvidos no processo de aprendizagem se unam para transformá-lo, pois é
através de estudos, análise e discussões que os alunos estarão aptos a exercer a função
social. Pautando-se nessa perspectiva, a escolar tem a missão de realizar a elaboração do
seu PPP, baseado na realidade local, pontuando as dificuldades e possíveis avanços e
assim, constituir uma base sólida na gestão escolar.
Essas estimativas descrever na organização do trabalho escolar segundo Libâneo
(2001), realizar uma coordenação do esforço coletivo do pessoal que atua na escola,
envolvendo os aspectos, físicos e materiais, os conhecimentos e qualificações práticas do
educador, a relação humana-interacionais, o planejamento das metas a cumprir.
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Nesse sentido, a importância do planejamento na efetivação de trabalho da gestão
participativa, na perspectiva de metas e objetivos propostos para serem alcançados e
assim, que o planejado seja efetivado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo foi possível compreender um entendimento sobre uma gestão escolar
participativa e democrática, para tanto, há uma provocação quanto à necessidade de
aprofundar e alargar a compreensão do desenvolvimento práticas educativas
democráticas e de toda a reflexão teórica referente à problemática educativa na sua
multidimensionalidade. Portanto, a necessidade de projeto político-pedagógico inovador
e formulado com a realidade do ambiente priorizado às necessidades dos docentes e
discentes.
Trata-se, na verdade, passar a ver a função de um outro ponto de vista: em vez do
administrador, ele é um educador, um gestor pedagógico de uma instituição
especificamente pedagógica, um profissional cujo trabalho tem uma dimensão
pedagógica, tanto explícita quanto implícita uma produção pedagógica mais qualificada.
Nesse contexto, é importante que o diretor não perca de vista que o seu maior
desafio é construir uma escola de qualidade, dentro dos princípios da gestão democrática.
E isso significa partilha e equilíbrio de poder e de responsabilidades, concepção conjunta,
com a equipe escolar e com os alunos e suas famílias, de objetivos e de processos para
alcançá-los. É importante destacar, porém, que o trabalho do gestor, que deve ser
eminentemente pedagógico, não pode se confundir com o dos demais agentes educativos
da escola, nem significa a assunção de mais responsabilidades do que aquelas a ele já
atribuídas.
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CAPÍTULO XXIV
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS COMO FERRAMENTAS DE
APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA SOCIOINTERACIONISTA DE
ALEGRETE
Ivana Almeida Serpa65; Anna Laura Kerkhoff Cristofari66; Adriana Barni Truccolo67.
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RESUMO:
O objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre o processo de mediação da
aprendizagem e desenvolvimento infantil nas práticas pedagógicas de uma escola
sociointeracionista de Alegrete, RS. Metodologicamente, a pesquisa é de abordagem
qualitativa, de caráter descritivo, quanto aos procedimentos técnicos caracteriza-se como
um estudo de caso, em que adotou-se como instrumentos de coleta de dados a observação
não participante e a entrevista semiestruturada. Dentre os resultados encontrados, podese concluir que a escola sociointeracionista valoriza o brincar e a interação social como
fonte principal da construção dos sujeitos, promovendo espaços de formação continuada
para os professores apropriarem-se da proposta.
PALAVRAS-CHAVE: Sociointeracionismo. Aprendizagem infantil. Interação Social.

INTRODUÇÃO
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como principal
objetivo pedagógico promover o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos
de idade, de forma a ampliar suas capacidades físicas, cognitivas, sociais e psicológicas,
complementando o papel da família e da sociedade (BRASIL, 1996). Nesse contexto, a
criança deve ser compreendida como um sujeito de direitos, capaz de agir com autonomia,
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interagir com o mundo à sua volta e, ao longo das vivências e experiências, construir seus
próprios conhecimentos (BRASIL, 2010).
O espaço escolar, considerando a aprendizagem da criança matriculada na
Educação Infantil, deve promover práticas pedagógicas que oportunizem novas
experiências e saberes, integrando aos conhecimentos constituídos em outros contextos
sociais, tendo como eixo norteador as interações e a brincadeira (BRASIL, 2010). A partir
dessas diretrizes podem ser construídas inúmeras possibilidades no cotidiano escolar, de
forma que seja incentivado tanto o conhecimento de si, como dos outros, em um processo
contínuo de trocas e interações sociais.
O professor, nesse processo de aprendizagem, atua como um mediador entre os
conhecimentos escolares e as crianças que estão inseridas no espaço educativo, de forma
a identificar os níveis de desenvolvimento mental de cada uma para, a partir disso, ampliar
suas experiências e potencialidades de aprendizagem. Assim, ao reconhecer os avanços e
saberes atingidos pela criança é possível delinear propostas necessárias para que consiga
solucionar situações cada vez mais complexas que exigem maior autonomia
(VYGOTSKY, 2007).
As interações e a brincadeira, como concepção de trabalho na Educação Infantil,
representam mecanismos que potencializam a aprendizagem e o desenvolvimento
infantil, sendo pilares fundamentais na teoria de aprendizagem desenvolvida por Levy
Vygotsky. Ao analisar o pensamento de Vygotsky deve-se considerar o ser humano como
biológico, possuidor de mecanismos cognitivos que permitem seu desenvolvimento
integral, mas sobretudo que necessita de convívio com diferentes grupos e processos
sociais, históricos e culturais (TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2016).
A teoria sociointeracionista de aprendizagem valoriza o brincar na construção do
conhecimento, propiciando às crianças descobertas acerca do mundo em que estão
inseridas, uma vez que o brinquedo torna possível uma outra relação entre o campo
imaginário dos significados e do campo visual em que se encontram as situações reais,
sendo possível através dele conquistar os maiores avanços e aquisições da criança
(VYGOTSKY, 2007). O processo da brincadeira desenvolve todas as potencialidades das
crianças, o que contribui para sua formação integral ao promover a aquisição de novas
linguagens, além do desenvolvimento da autonomia, da imaginação, da criatividade, da
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interação e da cooperação, bem como em relação à constituição de aspectos relevantes de
sua identidade infantil (PEREIRA, AMPARO, ALMEIDA, 2017).
Portanto, a brincadeira representa uma atividade natural ao universo da criança
que reflete o mundo real, mas que ultrapassa essa percepção através da imaginação,
aspecto que amplia seu desenvolvimento cognitivo. Essa ferramenta de aprendizagem, na
visão do teórico, amplia os processos sociais vivenciados pela criança, sendo o resultado
da mediação com os outros indivíduos (MOREIRA, 2017). Nesse sentido, a escola tem
como função fundamental estimular a criança a ampliar seus conhecimentos vivenciados,
assim, preparando o sujeito para a construção de novos saberes (REGO, 2012).
Dessa forma, os profissionais que atuam no espaço escolar devem considerar o
conhecimento já apropriado pela criança, para a partir dele promover seu
desenvolvimento potencial, ou seja, aquele que ocorre através da mediação do professor
e dos colegas (FRADE; MEIRA, 2012). A função da escola, segundo o Vygotsky, estaria
atrelada ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que se refere à distância
entre aquilo que a criança já aprendeu em seu meio social e consegue fazer com
autonomia, ou seja, o nível de desenvolvimento real, e as potencialidades que poderão ser
desenvolvidas

conforme

os

estímulos

proporcionados,

referentes

ao

nível

desenvolvimento potencial que ainda não está em maturação (VYGOTSKY, 2007).
Através da mediação do professor, que deve analisar o desenvolvimento mental
em que a criança se encontra, a criança torna-se capaz de avançar para os próximos
estágios de desenvolvimento. Assim, essa noção conceitual salienta que a aprendizagem
acontece somente quando os desafios se adiantam ao desenvolvimento, ao passo que é
ineficaz trabalhar aquilo que já foi atingido no nível de desenvolvimento real
(VYGOTSKY, 2007).
Diante da contribuição da proposta sociointeracionista para a aprendizagem da
criança na Educação Infantil, tendo como foco a escola como espaço privilegiado na
construção humana, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: De que forma são
potencializadas as aprendizagens das crianças em uma escola de abordagem
sociointeracionista de Educação Infantil de Alegrete? A partir disso, propõe-se o objetivo
de analisar como ocorre o processo de mediação da aprendizagem e desenvolvimento
infantil nas práticas pedagógicas de uma escola sociointeracionista de Alegrete, RS.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa caracteriza-se como abordagem qualitativa, com relação aos
objetivos tem caráter descritivo, e quanto aos procedimentos técnicos é um estudo de caso
realizado em uma escola de Educação Infantil, localizada no município de Alegrete. No
período entre 15 e 18 de abril de 2019 foi feito contato com a direção da escola e entregues
a Carta de Apresentação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em consonância aos aspectos éticos de
pesquisa. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada na escola após autorização da direção
para o início da coleta de dados do estudo.
A escola de educação infantil com proposta Integral, locus da pesquisa, é
comprometida com a função social e política do Estado do Rio Grande do Sul e está
presente em outras 17 cidades. Possui capacidade para oitenta alunos e visa garantir o
acesso à educação de qualidade para crianças de baixa renda, através da oferta de bolsas
de estudos em Tempo Integral, além de uniformes, alimentação e materiais escolares para
fornecer condições de permanência na escola.
Segundo o Regimento Escolar, o trabalho pedagógico se volta a crianças na faixa
etária entre três e cinco anos de idade, e fundamenta-se na teoria sociointeracionista de
aprendizagem.
A proposta pedagógica da Educação Infantil orienta-se nos
pressupostos teóricos e metodológicos do sociointeracionismo que
preconiza a formação da criança como cidadão crítico e a participação
ativa e autônoma dos sujeitos envolvidos por meio da cooperação e do
respeito à diversidade (REGIMENTO ESCOLAR, 2016, p. 7).

O objetivo das ações pedagógicas é possibilitar experiências e trocas entre
culturas, pessoas, momentos e ambientes únicos, considerando a criança em sua formação
integral e singularidade, na qual “Cada criança é uma parte do conjunto de infâncias que
constroem e enriquecem a escola” (REGIMENTO ESCOLAR, 2016, p. 9). Nesse sentido,
cabe salientar que os projetos pedagógicos da instituição assumem a importância da
interação entre as crianças e os professores, com as famílias, equipe escolar e a própria
comunidade que rodeia o espaço educativo, sendo construídos de forma compartilhada
(REGIMENTO ESCOLAR, 2016).
No início do ano letivo as turmas são organizadas da seguinte forma: Turma A:
crianças de 3 anos até 3 anos e onze meses; Turma B: crianças de 4 anos até 4 anos e onze
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meses; Turma C: crianças de 5 anos até 5 anos e onze meses. Com relação aos
instrumentos de coleta de dados, foram adotados a observação não participante e
entrevista semiestruturada.
Ressalta-se que na observação não participante a atuação do pesquisador dá-se
apenas como espectador atento sem integrar-se ao contexto de pesquisa, com vistas ao
aprofundamento do estudo (MARCONI; LAKATOS; 2010). Foram realizadas seis
observações de dez horas cada, período que corresponde a um dia letivo, sendo duas
observações em cada turma, totalizando 60 horas de observação. Ressalta-se que o total
de crianças observadas foi de 55, sendo 18 da turma A, 20 crianças da turma B, e 17
crianças da turma C.
A entrevista semiestruturada da pesquisa foi aplicada a uma professora da
instituição. A entrevista semiestruturada consiste em um instrumento de coleta de dados
que combina questionamentos tanto abertos quanto fechados, onde o entrevistado tem a
possibilidade de expor outras questões, além da indagação realizada pelo pesquisador
(DESLANDES, GOMES, MINAYO, 2013, p. 64).
Além disso, adotou-se o Diário de Campo como técnica de construção escrita das
práticas e experiências para “acumular assim os materiais para analisar as práticas, os
discursos e as posições dos entrevistados, e também para colocar em dia as relações foram
nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados” (WEBER, 2009, p. 158).

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A entrevista semiestruturada foi aplicada a uma professora da instituição a fim de
comparar o seu discurso e suas práticas pedagógicas, no cotidiano, com a abordagem
sociointeracionista. Quando questionada a respeito de seu papel na educação infantil, a
professora respondeu que o professor deve construir práticas que proporcionem a
integração entre a cognição, afetividade e interação, possibilitando a formação de um
sujeito autônomo e livre para construir sua identidade, conforme abaixo:
Acredito que o meu papel na Educação Infantil é orientar, observar ou
estimular todos os processos que levam as crianças a construírem seus
conceitos, valores, atitudes e habilidades permitindo que cresçam como
pessoas, desempenhando um pensamento construtivo (PROFESSORA
PARTICIPANTE DA PESQUISA).
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A professora enfatiza que a função da escola e do professor vai além dos
conhecimentos escolares, corroborando com Redin que diz ser importante o professor
“colocar à disposição de nossas crianças o legado cultural que a humanidade conseguiu
construir e desafiá-las à descoberta, ao conhecimento desse mundo” (REDIN, 2017, p.
23). O discurso da professora evidencia a criança como autora do seu próprio
aprendizado, elencando também a relevância do professor nesse processo, pois ele é um
mediador do conhecimento.
Quanto à abordagem pedagógica adotada pela escola, a professora reconhece a
criança como sendo protagonista no espaço educativo. Ao mencionar a Pedagogia de
Projetos como metodologia de trabalho afirma que o próprio educando pode escolher e
decidir suas aprendizagens, por meio de suas vivências e curiosidade acerca do mundo
que o cerca. Sobre esse processo de construção, explica:
Em uma concepção educacional que tenha as crianças como
protagonistas, é incentivado a desenvolver a curiosidade, a criatividade,
o senso crítico, a autonomia e as vivências em grupo. Por meio de
diversas atividades que são defendidas pela Pedagogia de Projetos, a
criança desenvolve seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e
sociais, complementando a ação da família e da comunidade. Acredito
nessa participação integral das crianças, e desta forma que a criança é
protagonista de seu aprendizado (PROFESSORA PARTICIPANTE
DA PESQUISA).

A Pedagogia de Projetos, “é um dos muitos modos de organizar o ato educativo.
Ela indica uma ação concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo em vista a
obtenção de determinado alvo informativo” (BARBOSA, 2017, p. 51). Por meio dessa
proposta, as crianças decidem o que querem aprender com base em suas experiências
anteriores e curiosidade sobre o mundo, traçando os caminhos a serem descobertos na
sala de aula.
Nas aulas observadas as crianças possuem liberdade, autonomia e um grande
interesse pelos projetos. Ao ser questionada sobre o planejamento, o discurso da
professora concebe a visão de que cada educador possui suas singularidades e concepções
de ensino e aprendizagem e por isso, a autonomia e a flexibilidade são essenciais na
consolidação de uma proposta que considere o contexto social de cada criança,
compreendendo suas experiências construídas no ambiente familiar para, a partir disso,
planejar atividades com intencionalidade.
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Sim, o planejamento é flexível e com muita autonomia. Planejar
significa projetar propósitos e metas e estabelecer um plano para
alcançá-los. As atividades devem ser transformadoras para as crianças,
ou seja, elas precisam se tornar mais experientes ao final da atividade
do que iniciaram (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA).

De acordo com Vygotsky, o planejamento deve voltar-se para a aprendizagem
potencial da criança, ou seja, aquela que está em processo de maturação e que ainda
precisa a intervenção dos adultos (VYGOTSKY, 2007). Entendemos, que nessa escola o
planejamento visa ampliar as experiências das crianças da Educação Infantil,
transformando e proporcionando outros cenários e vivências.
Apropriar-se das contribuições do referido teórico para a Educação Infantil
implica no reconhecimento dos níveis de desenvolvimento infantil, necessários para
realizar as ações planejadas no cotidiano educativo. Silva e Palma defendem essa ideia
ao afirmarem que “o trabalho na Educação Infantil envolve intencionalidade e
planejamento, o que implica conhecimento específico, metodológico e das características
e especificidades da infância” (SILVA; PALMA, 2015, p. 23).
A escola sociointeracionista valoriza todos os espaços da instituição como forma
de ensinar as crianças a ter cuidados básicos com cada ambiente da escola e com o próprio
corpo, assim diferenciando os diversos momentos e tempos de aprendizagem. Na visão
de Mello, a escola “deve ser uma opção consciente e feliz, um espaço precioso de
interação, discussão e troca, onde se proporciona a interlocução dos saberes, a construção
de valores o cultivo de uma nova visão ética da criança no mundo” (MELLO, 2017, p.
87).
Na escola pesquisada, todas as atividades possuem uma proposta pedagógica, um
simples fato do cotidiano se transforma em um grande momento de autoconhecimento e
autonomia, e na fala da professora encontramos o discurso da escola sociointeracionista:
“Acredito que todos os espaços da escola são espaços de estímulo, cada espaço deve ser
pensado para ter um objetivo e uma identidade” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA
PESQUISA).
A fala da professora também nos remete às DCNEI sobre o uso dos diversos
espaços e tempo, que asseguram a “[...] articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança,
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças”
(BRASIL, 2010).
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Ao ser questionada sobre como acompanha a aprendizagem e o desenvolvimento
de cada criança, a professora diz “Através da observação percebe-se o desenvolvimento,
que deve se dar em todas as suas linguagens: expressivas, comunicativas, cognitivas,
éticas, lógicas e imaginárias. A criança desenvolve sua evolução através dos estímulos
em todos os momentos” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA).
A observação atenta aos processos da criança é fundamental para analisar o tempo
de cada uma, considerando o papel da convivência social como um ato de troca de saberes
entre as crianças e o educador. Partindo para além da observação como forma de perceber
o desenvolvimento infantil, Fochi e Pinazza (2018, p. 17) apontam o registro e a
construção

da

documentação

pedagógica

como

caminhos

para

perceber

o

desenvolvimento infantil nessa etapa de ensino, sendo “que os registros cotidianos dos
professores precisam orientar o seu próprio fazer” e “construir institucionalmente a
possibilidade de que a reflexão a partir dos registros aconteça como parte do seu
trabalho”.
Um ponto central na teoria de Vygotsky é o brinquedo como um instrumento de
aprendizagem e desenvolvimento, no qual a criança é produtora do seu próprio
conhecimento e avança em direção ao nível interno dos processos mentais. Durante as
observações na escola percebemos que elas brincam naturalmente e exploram o ambiente
em que estão inseridas, tendo liberdade para escolher brinquedos e jogos e construir e
inventar brincadeiras em momentos de interação com os colegas e professores, a partir de
diversos materiais que estão em seu alcance.
No ato do brincar, a criança cria possibilidades e usa a criatividade como forma
de interpretar o mundo em que ela vive, expressando sua imaginação, sendo expressa nas
DCNEI a necessidade de “observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e
interações das crianças no cotidiano” (BRASIL, 2010). Com relação ao brincar na
Educação Infantil, a professora entrevistada acredita que o aprendizado a partir dessa
ferramenta lúdica deve ser respeitado: “O brincar é um direito e deve ser respeitado. É
por meio da brincadeira que a criança se relaciona, integra culturalmente e aprende a se
desenvolver” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA).
O discurso produzido reforça o que Vygotsky defende em relação ao ato de
brincar, que destaca que ao brincar a criança tem a oportunidade de vivenciar diversos
papéis e elaborar diferentes relações, pois, por meio desta atividade, ela dialoga com o
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mundo, imitando situações e habilidades que superam suas capacidades, apropriando-se
das formas de agir do adulto e ampliando os instrumentos que tem para se relacionar com
mundo (VYGOTSKY, 2007).
Além

do

brinquedo,

outra

ferramenta

importante

para

estimular

o

desenvolvimento infantil é a interação social que deve guiar as práticas pedagógicas. As
possibilidades que o ambiente proporciona ao indivíduo são fundamentais para que a
criança se constitua como sujeito lúcido e consciente, capaz, por sua vez, de alterar a
realidade em que vive e construir vivências a partir da sociabilidade (VYGOTSKY,
2007).
Em referência ao aspecto da interação social, a professora narra que “as propostas
são estruturadas de várias formas, pois depende da intenção de cada uma. Realizamos
atividades no coletivo, em pequenos grupos ou até mesmo individualmente”
(PROFESSORA PARTICIPANTE DA PESQUISA). A interação, nesse ângulo, é a base
da escola, sendo um “espaço coletivo que respeita a individualidade da criança e do adulto
com necessidade e características específicas, deve valorizar a heterogeneidade
representada pela diversidade socioeconômica e cultural” (MELLO, 2017, p. 88).
Além disso, segundo Grossi “Em algumas situações é importante proporcionar
atividades que envolvam toda a turma, para trabalharem a interação e socialização. Já em
outras situações devem acontecer momentos individualizados, em que a atenção é voltada
apenas para um aluno específico” (GROSSI, 2018, p. 125). As propostas coletivas
enfatizam a interação como instrumento de aprendizagem escolar, ao passo que as
atividades individuais focalizam nas singularidades de cada sujeito em mediação com o
professor. À vista disso, “A escola da infância pode contribuir para a escuta dos tempos
individuais e favorecer a experiência de viver tempos coletivos” (BARBOSA, RICHTER;
DELGADO, 2015, p. 110).
Assim, ao confrontarmos a teoria de aprendizagem proposta por Vygotsky com o
projeto político pedagógico da escola e a fala da professora, entendemos que a conduta
da mesma está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL, 2010), uma vez que articula suas propostas pedagógicas ao contexto
legislativo e escolar da Educação Infantil, valorizando os saberes e vivências
experienciados pelas crianças em outros espaços fora da escola.
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Ao observarmos o cotidiano da escola analisada, reconhecemos que as atividades
foram feitas conforme a intenção de se trabalhar cooperativamente e individualmente.
Algumas propostas da escola, ao trabalhar com jogos, criações artísticas, contação de
histórias, roda de conversa e brincadeiras voltaram-se à interação coletiva das crianças, a
fim de explorar a oralidade, a escuta, a arte e outros conhecimentos promovidos pelo
convívio.
Além disso, foram realizadas atividades individuais dedicadas ao letramento, ao
recorte e à colagem que são aspectos da motricidade fina e outras capacidades individuais
consideradas necessárias pelos professores. Ao longo do cotidiano educativo, tanto na
sala de aula quanto nos demais espaços, a conquista da autonomia das crianças pode ser
incentivada e ampliada pelos profissionais da instituição de ensino. Logo, a autonomia é
apontada como fundamental, pois segundo a professor “Na escola as crianças são
apoiadas na conquista da autonomia para realizar os cuidados básicos diários, dessa
forma, incentivadas a escolher brincadeiras, brinquedos e materiais, ajudar na
construção da rotina, suas opiniões e desejos” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA
PESQUISA).
Ao destacar a função da escola na conquista da autonomia, sua narrativa revela a
necessidade de ir além das tarefas diárias, a fim de estimular a criticidade e a participação
ativa na sala de aula e demais contextos sociais. Nesse sentido, é preciso promover o
desenvolvimento da autonomia nos diversos momentos do cotidiano, o que inclui a
higiene, a organização dos espaços, alimentação, para encorajá-la a agir sem o auxílio dos
adultos. Além disso, a autonomia deve ultrapassar as tarefas da rotina, mas contemplar os
processos de escolhas, construção de regras, decisões sobre o próprio mundo e com
relação ao espaço educativo.
O processo de desenvolvimento da autonomia relaciona-se ao conceito de Zona
de Desenvolvimento Proximal, visto que inicialmente a criança realiza as ações de forma
dependente dos adultos, necessitando da interação e da mediação social do professor para
se organizar. Em um segundo momento, levando em conta suas potencialidades, a criança
se apresenta com o desenvolvimento da autonomia avançado, sendo capaz de realizar
tarefas do cotidiano sozinha (VYGOTSKY, 2007).
Ao ser questionada sobre as experiências proporcionadas às crianças para garantir
vivências significativas, a professor afirmou que “a exploração, observação, investigação
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e as experiências vividas pelas crianças são a base para potencializar e ampliar a
capacidade para descobrir o mundo” (PROFESSORA PARTICIPANTE DA
PESQUISA). Por meio desse enfoque, percebemos que para construir algo novo no
cotidiano não é preciso criar ações complexas e, geralmente, sem sentido, pois é através
do processo natural de descobertas que as crianças se encantam e se conectam com o
mundo que estão inseridas.
Através das observações conseguimos refletir em relação à abordagem que a
professora exemplifica em sua resposta, pois consegue fazer de situações simples
momentos ricos em aprendizagem, como ao explorar livremente tintas e materiais não
estruturados, organizar espaços para que as próprias crianças cultivem seus alimentos,
assim valorizando a escola como espaço de construção e pertencimento.
Ao investigar as práticas desenvolvidas na instituição participante da pesquisa,
acreditamos ser pertinente questionar acerca das formações profissionais que buscam
qualificar o trabalho pedagógico desenvolvido. Relativamente à temática, a professora
expressou: “realizamos sempre encontros semanais, formações continuadas e encontros
com a Rede Rio Grande do Sul durante o ano. Esses momentos são riquíssimos e, assim,
permitem

a

ampliação

do

repertório

de

cada

professor”(PROFESSORA

PARTICIPANTE DA PESQUISA).
A afirmação proferida pela professora fortalece a impor tância de a escola
promover formação continuada de professores, de forma a assegurar a capacitação e
atualização constante acerca dos fundamentos teóricos e concepções sobre o campo da
Educação Infantil, em articulação com a proposta sociointeracionista a que a instituição
se compromete. Na visão de Tardif, o saber dos professores compreende: “[...] um
processo em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende
progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere
nele e o interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua
“consciência prática” ” (TARDIF, 2017, p. 14).
Verificou-se, ao longo das observações, que acontecem reuniões semanais entre
as professoras e a supervisora pedagógica, o que, por vezes, integram as estagiárias nesses
momentos, que visam solucionar e discutir questões relacionadas à qualidade das
propostas e aprendizagens das crianças. Os encontros com a Rede estadual da escola, por
outro lado, têm por objetivo articular os saberes desse campo de ensino em observação à
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proposta sociointeracionista de desenvolvimento infantil, contemplando as inúmeras
escolas dessa rede escolar.
Além do objetivo delineado para a pesquisa, conseguimos compreender o quanto
é gratificante o papel mediador do educador, pois é através dele que a criança se reconhece
como sujeito ativo e construtor de seu próprio aprendizado. Ao potencializar o
protagonismo infantil, a escola sociointeracionista incentiva a formação integral da
criança tendo um olhar atento a todas as potencialidades e curiosidades que surgem no
caminho do cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar como ocorre o processo de
mediação da aprendizagem e desenvolvimento infantil nas práticas pedagógicas de uma
escola de educação infantil com abordagem sociointeracionista e trabalho pedagógico
voltado a crianças na faixa etária entre três e cinco anos de idade.
Por meio de observações nos turnos manhã e tarde foi possível conhecer as
propostas, metodologias e ações promovidas pela instituição em consonância com a teoria
sociointeracionista em que está fundamentada. Além disso, a entrevista, aplicada a uma
professora da instituição, possibilitou comparar o seu discurso e suas práticas pedagógicas
no cotidiano com a abordagem sociointeracionista e com o Regimento Escolar da
instituição.
A análise dos dados possibilitou compreender que a escola proporciona momentos
de reflexão em conjunto com toda equipe de professores, com embasamento na proposta
pedagógica que orienta todas as escolas dessa rede de ensino. A formação continuada é
valorizada pela instituição, pois através da entrevista e das observações ficou evidente
que o projeto pedagógico é utilizado frequentemente para a construção dos planejamentos
e discussões nos encontros semanais da instituição.
O processo de mediação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças ocorre
através do brincar, explorar, criar, sempre na perspectiva da interação com outras crianças
e com a professora. A interação social é incentivada pela escola, pois é nesse contexto
que ocorre a troca de saberes e vivências, ampliando os conhecimentos prévios das
crianças,formando um sujeito único e seguro capaz de exercer sua autonomia.
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Na escola sociointeracionista, o professor atua como um mediador da
aprendizagem desafiando o educando a atingir níveis mais elevados de desenvolvimento
infantil. A realidade educativa demonstrou que o professor deve estar sempre atento às
singularidades e potencialidades de cada criança, buscando proporcionar experiências em
suas múltiplas dimensões cognitivas, afetivas, expressivas, motoras, dentre outros
aspectos.
A seguinte questão de pesquisa “De que forma são potencializadas as
aprendizagens das crianças em uma escola de abordagem sociointeracionista de Educação
Infantil de Alegrete?” foi constantemente retomada, a fim de responder de forma concisa
e fundamentada por teóricos que defendem essa concepção. Conclui-se que as
aprendizagens são abordadas de maneira lúdica reforçando o papel educativo dos
brinquedos e jogos, valorizando as vivências e a interação entre as crianças, professores,
famílias e comunidade escolar como meio de construção social e, assim, atribuindo a
todos os envolvidos a função de educar.
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RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo a prática do professor do 4º Ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais trabalhar a leitura na sala de aula, sendo que para a execução
desse trabalho foi necessário fazer uma revisão bibliográfica, fazer coleta de dados através
da aplicação de questionários e observações das aulas. Para isso recorremos aos aportes
teóricos Brasil (1998), Antunes (2003), Kleiman (2012), Porto (2009), Rangel (2005),
Travaglia (2009), Santos (2007). Diante disso foi possível observar que se há uma
tentativa relacionada às novas propostas de ensino com a leitura, apesar de que ainda há
muitas dificuldades do fazer docente.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Ensino. Cidadania.

INTRODUÇÃO
Vivendo em uma sociedade marcada pela competitividade, esta que por sua vez
encontra–se atrelada aos fatores políticos, sociais e econômicos, exigindo assim das
pessoas sua participação efetiva no exercício da cidadania de forma crítica e reflexiva,
fato esse que só é possível por meio do ato de ler.
Sabemos que as novas tendências de ensino atentam para uma prática pedagógica
que motive os alunos a desenvolver a leitura de forma prazerosa. Para que os sujeitos
envolvidos nesse processo tornem–se leitores proficientes e atendam as necessidades do
mundo contemporâneo. Já que os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
apresentam grandes dificuldades na leitura e na escrita.
Partindo desse conhecimento surge a necessidade da elaboração desse artigo, que
tem como objetivo investigar como o professor do 4º Ano do Ensino Fundamental Anos

68 Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica e em Educação Infantil e Ensino Fundamental. Professora
da Educação Básica no município de Pendências/RN. E-mail: marreirocosta@yahoo.com.br
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Iniciais trabalha a leitura em sala de aula. Já que a leitura é tão fundamental para o
desenvolvimento do homem enquanto ser social.
Nesse sentido, vale salientar que esse trabalho encontra–se ancorado no aporte
teórico, fazendo referência aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998).
Entendo assim que o ensino da leitura deve contemplar todos os eixos em que o aluno
está inserido.
Assim, em virtude do que vem sendo mencionado, buscamos a ampliação do
conhecimento, visando um aperfeiçoamento da prática docente diante do trabalho
desenvolvido com a leitura.

DESENVOLVIMENTO

LEITURA: DEFINIÇÃO E FUNCIONALIDADE
Sabemos que a busca por uma sociedade formada por cidadãos críticos, reflexivos
e construtores da sua própria história é um anseio da escola, e a base para essa conquista
se dá por meio do ato de ler e escrever e da construção dos próprios conceitos de homem
e sociedade. Assim, a escola assumindo seu papel social estará contribuindo para a
formação de cidadãos capazes de transformar uma realidade.
Esse esclarecimento frente à sociedade em que vivemos nos permite entender que
a sala de aula é um espaço que conduz o saber. Diariamente, o educador precisa recorrer
a mecanismos que provoquem o educando a refletir sobre a importância do ato de ler e
escrever os mais diferentes gêneros textuais. Indo além da decodificação das palavras
com destino à compreensão e à interpretação do que as palavras dizem. Apesar disso,
constata-se que:
A escola não estimula a formação de leitores, não deixa os alunos
capazes de ler e entender manuais, relatórios, códigos, instruções,
poemas, crônicas, resumos, gráficos, tabelas, artigos, editoriais e muitos
outros materiais escritos. Também não deixa os alunos capazes de
produzir por escrito esses materiais (ANTUNES, 2003, p.15).

Para essa compreensão, é essencial que o educador ao enfrentar esse desafio, de
trabalhar a leitura, como processo de interação esteja munido de conhecimento, que lhe
proporcione um respaldo para suas indagações, diante dos obstáculos presentes no
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desenvolvimento da leitura. Entendendo que a leitura pode ser definida de acordo com
Rangel como uma prática social que exige do leitor: “o reconhecimento das marcas
deixadas pelo autor, índices necessários para descoberta de significados não literários que
imprimem a legibilidade, a compreensibilidade e aquisição da competência da leitura”
(RANGEL, 2005, p 18).
Já que as novas propostas de ensino procuram desprender-se de um ensino
tradicional, visando um ensino que valorize o sujeito como um ser social, que desenvolve
suas competências interativa, textual e linguística. E por um professor que deva entender,
antes da prática, os elementos que dão sustentabilidade para reconhecer a importância de
priorizar o trabalho com leitura em sala de aula, pois sua ação precisa promover efeitos
significativos na vida do aluno.
Mas afinal o que é leitura? De acordo com Brasil (1998, p. 53) “a leitura é um
processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significado do texto,
a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo
que sabe sobre a língua”. Desse modo, vai além da decodificação de palavras, pois ler e
compreender, entender e interpretar o que as palavras dizem de forma interativa.
Nesse sentido, compreendemos que, enquanto espaço de interação social, um dos
papeis da escola é contribuir para formação de leitores e escritores competentes que
saibam usar a linguagem não verbal, multimodal, oral e\ou escrita em diferentes situações
sócias comunicativas. Isso pode se efetivar por meio da prática de leitura de textos orais
e escritos, da produção de textos orais e escritos e da análise linguística, sabendo que “[...]
cada uma dessas práticas se diferencia historicamente e dependem das condições de
situação comunicativa, nestas incluídas as características sociais dos envolvidos na
interlocução” (BRASIL, 1998, p. 20).
Sendo assim, vale ressaltar que a leitura assume uma função fundamental no
processo de escolarização, pois é através dela que o homem constrói sua identidade e
consequentemente exercer sua cidadania, já que não se aprende a lê para a escola, e sim
para suprir suas necessidades externas ao âmbito escolar. Assim, a leitura não pode e nem
deve ser compreendida como um trabalho alienado, que não permita transformação do
sujeito leitor.
Desse modo, abordar as práticas de leitura na escola abrange uma dimensão da
língua que se encontra representado nos textos, que são falados e escritos, além dos textos
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não verbais e digitais que, por sua vez, carregam uma carga de significado, haja vista
materializarem o que pensamos e expressamos com objetivos determinados, construído,
assim, pela junção de palavras, frases e períodos interligados de forma coesa e coerente,
formando um todo significativo.
É sabido que a escola deve proporcionar ao educando um ensino e aprendizagem
voltados para o desenvolvimento da língua. Em se tratando da valorização da linguagem
como eixo norteador para um ensino mais produtivo, o texto deve ser o instrumento
facilitador no processo de construção do conhecimento do educando, auxiliando-o no
desenvolvimento da competência comunicativa (TRAVAGLIA, 2009).
Assim, as práticas de leitura na sala de aula devem manter uma harmonia no que
diz respeito as novas tendências de ensino, uma vez que:
O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores
competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a
possibilidade de produzir textos eficazes tem suas origens na prática de
leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências
modalizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a matéria prima para
a escrita: o que escrever. Para outro, contribui para a constituição de
modelos: como escrever (BRASIL, 1998, p. 53).

Portanto, esse procedimento conduz a iniciativa de estratégias que sejam
facilitadoras da aprendizagem, levando o aluno a perceber que ler exige competência,
essas que estão interligadas a outros elementos que são essenciais no processo de
construção do desenvolvimento da leitura.
Nessa dinâmica discursiva, cabe salientar que a leitura na escola deve ser vista
como um objeto de ensino, não de forma isolada, nem tão pouco limitada diariamente,
pois diante a necessidade deve atender todas as áreas do conhecimento e ser priorizada
constantemente. Para isso e fundamental que o professor ofereça condições favoráveis
para a realização da prática de leitura. Tais quais são apresentadas pelo BRASIL (1998,
p. 59) como: “leitura autônoma, leitura colaborativa, leitura em voz alta, leitura
programada e leitura de escolha livre”. Estratégias essas que possibilitam o gosto e o
compromisso pela leitura, visto que o mediador da ação pedagógica não deve apenas
limitar-se aos materiais didáticos que são disponibilizados pela escola, com ênfase no
livro didático, este que não garante a formação de leitores proficientes.
A inserção da leitura no Ensino Fundamental – Anos Iniciais deve atender as
necessidades dos alunos numa visão histórica, cultural e social, uma vez que, vale
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salientar que ao trabalhar a língua, é essencial fazer o aluno refletir sobre seu uso levando
em consideração os diferentes contextos, tanto no que se referem aos textos orais, quanto
aos escritos para que assim o ensino se efetue de forma mais produtiva, tornando o sujeito
parte essencial desse processo educativo, um formador da sua própria identidade. Como
enfatiza os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN):
A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita dos
textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de
diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino.
É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico
que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social (BRASIL,
1998, p. 23).

Daí, percebemos a importância de se trabalhar gêneros textuais diversos,
atrelando-os ao cotidiano dos alunos, dando, assim, condições dele aperfeiçoar suas
competências e habilidades e utilizá-las no dia a dia nas mais diversas situações de
comunicação humana.
Convém ainda lembrar que, ao introduzir um trabalho com a leitura, o mediador
da ação pedagógica precisa priorizar as particularidades de cada indivíduo, a fim de
verificar seu conhecimento intuitivo em relação aos textos, levando em consideração sua
visão de mundo e sociedade. Nesse sentido, o trabalho no Ensino Fundamental I com
textos literários e não literários devem assumir um papel de propor ao aluno a
compreensão da relação entre os conteúdos e o texto, tornando-os conscientes da
relevância desses elementos para a construção de sentidos. Segundo Antunes (2003, p.
41):
A evidência de que as línguas só existem para promover a interação
entre as pessoas nos leva a admitir que somente uma concepção
interacionista de linguagem, eminentemente funcional e
contextualizada, pode de forma ampla e legítima, fundamentar um
ensino de língua que seja, individual e socialmente, produtivo e
relevante.

Com base nisso, é responsabilidade da escola fazer suas escolhas didáticas para
efetuar suas práticas de ensino, visando um aprendizado que estejam inseridos o sujeito
(aluno), o mediador (o professor) e os conhecimentos. Para que assim o “saber fazer” se
torne um instrumento significativo na vida do educando exercendo sua cidadania de
acordo com as exigências das novas demandas sociais.
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Portanto, o mediador da ação pedagógica deve ser consciente de que a leitura não
é uma forma fixa, cristalizada, de uma vez por todas e que não deve ser tratado de forma
homogêneo. Pelo contrário, por sermos seres sociais, somos mutáveis e sofremos
transformações no tempo e no espaço. Sendo os gêneros o resultado de fatores históricos,
sociais e culturais, não foge dessa realidade. Assim, um trabalho com o texto deve levar
em consideração esses aspectos para que a prática de ensino do professor seja mais
produtiva.
E o que seria um ensino produtivo de leitura? A resposta seria, à princípio, uma
abertura para mudanças não somente para os procedimentos metodológicos, mas sim para
o objeto de ensino, em que nesse contexto esteja inserido a linguagem, como processo de
interação, o educando como um ser social e respectivamente os gêneros como instrumento
facilitador da aprendizagem, com o poder de transformação humana e social. Nesse
sentido, Kleiman enfatiza.
A compreensão, o esforço para recriar o sentido do texto, tem sido cada
vez descrita como um esforço inconsciente na busca da coerência do
texto. A procura da coerência seria um princípio que rege a atividade
de leitura e outras atividades humanas (KlEIMAN, 2002, p. 30).

Desse modo, os alunos para desenvolverem suas aptidões comunicativas e leitoras
precisam ser trabalhados a partir dos objetivos traçados. Nessa perspectiva, valorizar os
gêneros que fazem parte da vida cotidiana dos educandos é uma ótima oportunidade para
despertar a leitura e a escrita, pois essas tarefas devem ter como objetivos explorar a
oralidade, os conhecimentos prévios e a organização de ideias das atividades que são
realizadas no interior da sala de aula.
Porto (2009, p. 26) nos apresenta que “o leitor proficiente é aquele que seleciona
e utiliza conhecimentos prévios e operações de acordo com o gênero, os objetivos e o
conteúdo”. Para que isso aconteça, é preciso que o professor, no seu planejamento diário,
traga para sala de aula diferentes gêneros textuais, a fim de levar o aluno a perceber a
relação dos textos com sua vida, aprendendo a ler e a escrever com mais eficácia. Desse
modo a autora, assegura que:
Para que se efetive o domínio da língua, devem-se oportunizar ao aluno
atividades orais, como debates, discussões, leituras em voz alta, tendo
o texto como suporte para tal, e atividades escritas, como produção de
textos de gêneros variados e exercícios em que se privilegiem os usos
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linguísticos que se constituem as marcas desses gêneros (PORTO,
2009, p. 35).

Portanto, o trabalho com a leitura na escola é uma tarefa árdua, pois exigem do
educador empenho, dedicação e disponibilidade de tempo. Uma vez que as práticas de
leitura devem fazer parte da vida do educando desde o início da sua escolaridade. Para
que suas competências sejam gradativamente aprimoradas no decorrer do processo de
ensino e aprendizagem.
As discussões ocorridas nos últimos tempos sobre o ensino da leitura nas escolas,
atreladas à necessidade de melhor compreender como se dá a prática do professor no
âmbito escolar, levou-nos a optar por uma pesquisa pautada em uma metodologia
qualitativa de cunho interpretativo. Na pesquisa qualitativa, o “pesquisador coleta formas
múltiplas de dados e gastam um tempo considerável no ambiente natural, reunindo
informações que são favoráveis para construção de sua análise” (CRESWELL, 2007, p.
190).
Assim, partindo dessas informações, o pesquisador age de forma crítica e
reflexiva, pois por meio do que é coletado e analisado, o conhecimento torna-se um
universo amplo de conceitos que provocam reflexões construtivas acerca do que se
procura investigar.
Já que de acordo com Creswell, o pesquisador qualitativo precisa desenvolver um
raciocínio,
[...] complexo, multifacetado, interativo simultâneo. Embora o
raciocínio seja, em grande parte, indutivo, tanto os processos indutivos
como os dedutivos estão funcionando. O processo de pensamento
também é interativo, fazendo um ciclo que vai da coleta de análise de
dados até a formulação dos problemas e voltando. Acrescente-se a isso
as atividades simultâneas de coleta, análise e comunicação de dados
(CRESWELL, 2007, p. 187).

Assim, a abordagem qualitativa permite, no âmbito da ação, desfrutar de valores
éticos, pois de certo modo respeitar os envolvidos na pesquisa, assim como o espaço
escolhido são maneiras de garantir a privacidade dos sujeitos e colher um número
suficiente e satisfatório de informações para “entender melhor o problema e a questão da
pesquisa” (CRESWELL, 2007, p. 190).
Assim, podemos dizer que nesse tipo de pesquisa, o pesquisador não está
preocupado com dados estatísticos, já que “se preocupa, nas ciências sociais, com um
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nível de realidade que não pode ser quantificado” (MINAYO, 1994, p. 21). Para isso se
encarrega de traçar metas que sejam favoráveis para construção dos resultados, já que o
investigador segundo Creswell (2007, p. 182) “emprega diferentes alegações de
conhecimento, estratégias de investigações e métodos de coletas de dados”.
Entendendo, portanto, a importância de desenvolver um trabalho acadêmico com
ênfase na pesquisa qualitativo-interpretativa, visando conhecer de perto nossos interesses
que parte de indagações e consequentemente a escolha do objeto de estudo, uma vez que
entendemos, que “pesquisar é um exercício intencional da atividade intelectual, visando
melhorar as condições práticas de existência” (SANTOS, 2002, p. 17).
Desse modo, vale ressaltar que, para a realização desse trabalho foi necessário a
elaboração de um questionário contendo 5 (cinco) questões discursivas relacionadas a
leitura, observações de 5 (cinco) aulas e notas de campo, isto é registro de tudo que foi
observado durante o levantamento de dados.
Portanto, acreditamos que a utilização desses procedimentos ajudará a conhecer o
perfil do professor do 4° Ano da escola pesquisada. Assim como determinadas
deficiências presentes na vida dos alunos no que diz respeito ao ato de ler de acordo com
as novas propostas de ensino.
Já que de acordo com Santos, os procedimentos de coleta,
São os métodos práticos utilizados para juntar as informações
necessárias à construção dos raciocínios em torno de um
fato/fenômeno/processo. Na verdade, a coleta de dados de cada
pesquisa terá peculiaridades adequadas àquilo que se quer descobrir
(SANTOS, 2002, p. 29).

Assim, podemos salientar, que os instrumentos ora apresentados foram
construídos com base no que se busca alcançar por meio da pesquisa de campo, pois
segundo Santos, (2002, p. 79) “coletar dados é juntar as informações necessárias ao
desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos”. Para que possamos chegar a
determinadas conclusões diante o objetivo proposto para realização desse trabalho.
Dando continuidade ao trabalho buscamos por meio desse tópico descrever e
analisar os dados coletados dentre de dois aspectos: o primeiro em relação às concepções
de leitura, ensino da leitura na sala de aula e segundo com relação a prática do professor
diante a leitura.
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CONCEPÇÕES DE LEITURA E ENSINO DE LEITURA NA SALA DE AULA
Partindo dos procedimentos metodológicos que deram norte para essa descrição e
análise, iniciaremos tratando das concepções de leitura e ensino do professor do 4º Ano
do Ensino Fundamental – Anos inicial denominado nesse trabalho como Sabedoria.
De acordo com a análise do questionário, podemos perceber que o professor
concebe a leitura como um elemento que vai além dos códigos linguísticos, permitindo
assim, um diálogo com o texto. Como podemos observar no fragmento abaixo:
“Leitura é um processo que vai além da decodificação, pois
se trata do compreender e interpretar o que ser lê”.

Essa compreensão sobre leitura nos dá o entendimento que no processo ato de lê
há um sujeito que fala e outro que investiga as ideias elaboradas no texto. Para isso,
Kleiman (2012, p. 89) reforça que” a leitura precisa permitir que o leitor aprenda o sentido
do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a
compreensão semântica dos mesmos”.
Para melhor reforçar essa discussão sobre leitura na visão do professor, indagamos
sobre as estratégias de ensino que são utilizadas para desenvolver a leitura dos alunos. E
como resposta pode observar uma aproximação do texto como o aluno de forma
interativa, já que mediador busca despertar o prazer pela leitura. Como pode ser visto a
seguir:
“Utilizo em minha metodologia uma prática de leitura que desperte nos
educandos o prazer pela leitura e que permita a interação do aluno com
o texto. Possibilitando torna-se leitores críticos”.

Assim, é perceptível que o professor focaliza uma prática em que o aluno seja
convidado a ler sem ser forçado pelo que faz e daí descubra caminhos que desperte o
sentido do texto.
Enquanto sabemos da necessidade de priorizar um trabalho com leitura na sala de
aula procuramos saber quantas vezes na semana é realizado o trabalho com leitura. E
como respostas obtêm:
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“Procuro inserir a prática de leitura diariamente, não só nas aulas de
português, mas em todas as disciplinas. Pois essa prática de leitura facilita
a aprendizagem dos educandos”.

De acordo com a análise podemos observar que o professor traz uma visão ampla
no que seja trabalhar a leitura em sala de aula, pois preocupa-se em envolver todas as
disciplinas. Uma vez que a leitura se faz presente em todas as áreas.
Na mesma linha, podemos descrever e analisar a visão do professor em relação
aos tipos de leituras utilizadas. Neste ponto, em particular, ocorre uma limitação, pois ao
priorizar um trabalho com leitura o professor não pode apenas restringir apenas uma.
Dessa forma outras estratégias precisam ser priorizadas com ênfase na mediação e
intervenção para que os alunos passem a construir novos conceitos. Detectado no
fragmento abaixo:
“Observo que a leitura livre facilita a compreensão do educando em
relação ao texto lido”.

Dando continuidade as análises das respostas questionaram o professor sobre suas
principais dificuldades inerentes a prática pedagógica diante ao trabalho com leitura. Este
que apesar das tentativas ainda não tem um resultado satisfatório atribuído a fatores que
direto e indiretamente afetam o desempenho da sua função, com isso os retornos não
atendem aos objetivos. Observado na resposta abaixo:
“As principais dificuldades encontradas é falta de interesse e a indisciplina
por parte de alguns educandos no desenvolvimento das atividades de
leitura”.

Portanto, cabe aqui salientar que pelas respostas atribuídas às indagações,
Sabedoria não tem muitas dificuldades de trabalhar a leitura em sala de aula, mas os
obstáculos inerentes as ações diárias tornam entraves que reflete nos alunos de forma
indesejável.

ATIVIDADES DE LEITURA EM SALA DE AULA
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Com base nas notas de campo em consequência das observações realizadas
durante uma semana no interior da sala de aula e o questionário aplicado ao professor da
turma do 4°Ano, podemos descrever e analisar como se procede a prática docente no que
se refere ao trabalho com leitura.
A princípio, o professor do 4° Ano iniciou seu trabalho com a rotina diária: oração
do dia, dinâmica, leitura para deleite, leitura livre feita pelo educando e roda de conversa.
Após esse momento a professora trabalhou o gênero textual conto: “Branca de Neves e
Sete Anões” Sendo que logo em seguida foi proposta uma atividade de compreensão e
interpretação e recontação da história com intervenção do professor.
No dia seguinte a professora segue a pauta inicial com exploração das figuras
geométricas, se atribuindo de material concreto. Dando continuidade aula com
explanação do conteúdo e trabalhando um vídeo sobre cadeia alimentar com aplicação de
uma atividade escrita sobre o assunto.
E dando continuidade novamente aos encontros, o professor no dia seguinte
retoma a aula por meio do livro didático, trabalhando o conteúdo sílabas tônicas
utilizando atividades do próprio material, em que muitos dos educandos apresentavam
participação, demonstrando interesse. A tarefa do dia foi concluída com um ditado
musical.
Com base nas observações na aula do quarto dia a professora trabalhou educação
física através de uma dinâmica denominada “caixinha de surpresa” em que os alunos
participam usando a leitura, brincadeiras, musicalidade, mímicas e socialização de ideias.
Desse modo, a semana é concluída diante um trabalho com mapas, onde a
professora explora a localização do Brasil na América do Sul e em seguida com proposta
de uma atividade oral e escrita. Sendo que para esse dia também foi incluída uma aula de
arte sobre vida e obra Tarsila do Amaral através de um vídeo, isso com base no livro
didático.
Assim, observamos que o professor busca uma transposição didática de forma
dinâmica tentando atrair seus alunos, a pensar, refletir e construir seus conceitos diante
do que ler.

CONCLUSÃO
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Foram apontadas no início desse trabalho as razões pelas quais surgiu a
necessidade desse artigo que teve como objetivo geral investigar como o professor do 4°
ano do ensino fundamental I trabalha a leitura em sala de aula.
Diante das nossas reflexões, concluímos que trabalhar a leitura é não é tarefa tão
fácil, pois não exige do educador apenas uma formação acadêmica e simplesmente
domínio dos conteúdos gramaticais, mas muito empenho, dedicação e busca constante de
informações que venham contribuir para desenvolver sua prática com autonomia, e não
desenvolver as competências comunicativas dos educandos com teorias distantes da
prática de ensino.
Observamos que diante as limitações, o professor esforçar-se ao desempenhar sua
prática, mas enfrenta ainda muitas dificuldades que dificultam o aprendizado.
No entanto, percebe-se que a professora mesmo diante dos obstáculos vividos em
termos da ampliação do conhecimento tenta trabalhar o texto na sala de aula, mas o que
provoca uma incoerência é que nesse trabalho não há uma exploração do texto de sua
função social, além disso, alternativas de leitura além do livre, fator essencial, para o
desenvolvimento dos indivíduos na sociedade.
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CAPÍTULO XXVI
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RESUMO:
Nas últimas décadas, a Geografia passou por uma série de transformações, notadamente
com relação às concepções teórico metodológicas. Esses processos de mudanças
interferem em variáveis que compõem sua própria dinâmica, não apenas sob a ação da
natureza, mas principalmente decorrentes da ação do homem sobre seu ambiente, em
virtude dos avanços tecnológicos estarem cada vez mais ousados. O objetivo deste
trabalho é refletir a respeito das práticas educacionais dos docentes da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental I na disciplina de Geografia, e se estão sendo construídas de
forma em que o aluno seja contemplado em sua realidade e reflexão. É preciso que os
professores reflitam e discutam sobre seus preconceitos, evitando transmiti-los nas
relações com as crianças. Todo trabalho pedagógico implica transmitir, conscientemente
ou não, valores e atitudes relacionados ao ato de conhecer. Ou seja, é preciso ampliar o
conhecimento das crianças em relação a fatos e acontecimentos da realidade social e sobre
elementos e fenômenos naturais.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia. Educação Infantil. Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a Geografia passou por uma série de transformações,
notadamente com relação às concepções teórico metodológicas. Esses processos de
mudanças interferem em variáveis que compõem sua própria dinâmica, não apenas sob a
ação da natureza, mas principalmente decorrentes da ação do homem sobre seu ambiente,
em virtude dos avanços tecnológicos estarem cada vez mais ousados.
Além disso, o ensino de geografia antes era vinculado com a disciplina de história
com o nome de “Estudos Sociais” que tinha a ideia de que as comemorações cívicas como
Independência do Brasil, aniversário da cidade e outros feriados festivos relativos à
69 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Especialista em Educação Infantil e
Ensino Fundamental, Especialista em Atendimento Educacional Especializado nos Anos infantil e fundamental, da
faculdade UNINTER/RN, Email: luanna_miranda89@hotmail.com.
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história da Nação eram tratados como atividades geográficas, sem serem tratados de
forma histórica. E essas ideias ficaram enraizadas na concepção dos professores, pois eles
ainda não desvincularam uma disciplina da outra.
Somente com a publicação dos PCN’s é que a geografia passou de fato a ter espaço
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Sendo assim, o presente artigo tem por
objetivo analisar o processo de ensino de Geografia no Ensino Infantil e Fundamental I
em escolas públicas do Município de Macau/RN. Pois, é fundamental que a geografia
seja trabalhada como deve ser adaptada à realidade do aluno e seguindo os objetivos dos
PCN’s que é formar o cidadão para a criticidade e para cidadania. Estabelecendo ligação
entre o conteúdo do livro didático e adaptando-o à realidade da criança. De acordo com
o referencial curricular:
O estudo da Geografia deve abordar principalmente questões relativas
a presença e ao papel da natureza e sua relação com a ação dos
indivíduos, dos grupos sociais e, de forma geral, da sociedade na
construção do espaço geográfico. Para tanto, a paisagem local e o
espaço vivido são as referências para o professor organizar seu trabalho
(BRASIL, 1997, p. 127).

Portanto, espera-se um ensino de Geografia em que possa haver subsídios para
formar alunos que opinem e estejam aptos para novas descobertas. Deste modo, cabe aos
professores transmitir para os educandos informações que possibilitem perspectivas de
autoconhecimento, ou seja, referencias que os façam dominar as esferas do ambiente a
sua volta e isto é possível com o ensino de geografia, pois ela traz consigo essas
possibilidades ao identificar territórios, lugares, estruturas, cidades, economia e outros.
Essa ciência é fundamental para a nossa sociedade e tudo a nossa volta que permite ideias
enriquecedoras para os nossos discentes.
Com este trabalho pretende-se: Conhecer o perfil dos professores do Ensino
Infantil e Fundamental das escolas públicas; identificar as práticas pedagógicas dos
professores; elencar os conteúdos/temáticas de Geografia trabalhados na Educação
Infantil e Ensino Fundamental I; Identificar as estratégias metodológicas utilizadas pelos
professores ao trabalhar com a Geografia. O objetivo deste trabalho é refletir a respeito
das práticas educacionais dos docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I
na disciplina de Geografia, e se estão sendo construídas de forma em que o aluno seja
contemplado em sua realidade e reflexão. Pois, compreende-se que o educador precisa
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estar atento às mudanças pelas quais passa a educação e procurar inserir seus educandos,
por meio de uma escola que reflita, participa e faz com que o aluno aprenda mediante a
sua realidade. Segundo Garcia e Alves:
É na reflexão coletiva continua sobre a prática pedagógica que será
construída uma escola de qualidade. É na reflexão política sobre a
prática pedagógica que será definida a qualidade que responda aos
interesses reais dos alunos e das classes populares (ALVES; GARCIA,
1991, p. 16).

Sendo assim, a escola é um ambiente importante na formação dos sujeitos em
todos os seus níveis psicossociais. É um lugar de aprendizagem, de diferenças e de trocas
de conhecimentos, precisando atender a todos sem distinção, a fim de não promover
fracassos, descriminações e exclusões. Com isto, deve-se ver a criança como um todo:
seu lado afetivo e cognitivo e sua importância na construção da sua própria aprendizagem
visando o desenvolvimento das suas habilidades considerando as diversas possibilidades
de interpretação do meio em que vive para assim, tornar-se um ser social transformador
de sua própria identidade.

GEOGRAFIA E DESAFIOS
O ensino de Geografia só começou a fazer parte do currículo escolar na reforma
de Capanema em 1946 com a Lei Orgânica do Ensino Primário e a Lei Orgânica do
Ensino Normal. Até esse período, a Geografia fazia parte desse nível de escolaridade de
forma indireta, ou seja, os conteúdos geográficos eram estudados em textos selecionados
pelos professores. E sendo assim, os dados geográficos eram apresentados de forma
descritiva, com a predominância do enciclopedismo e da descontextualização. Segundo
Vlach (2004, p. 187- 217):
O ensino de geografia não integrava diretamente os conteúdos das
escolas de primeiras letras. Isso não impediu, porém, que aparecesse de
maneira indireta nesses estabelecimentos. Sua presença ocorria por
meio da história do Brasil e de língua nacional, cujos textos eram
dedicados a descrição de seu imenso território com ênfase para suas
dimensões e belezas naturais.

Sendo assim, essa reforma foi a responsável pela inclusão da geografia nas classes
do ensino fundamental. Entretanto, em 1961 com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação) houve uma flexibilidade no currículo, porque teve novamente a junção de
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história e geografia em uma única disciplina que ficou conhecida como “Estudos Sociais”
e com isto, os educadores ficaram “perdidos” voltando novamente a trabalhara essa
disciplina somente mediante as comemorações cívicas e as datas comemorativas.
Somente com a implantação dos PCN’s é que de fato a geografia passou a fazer parte do
currículo escolar de forma individual e contextualizada. Procurando mostrar ao aluno as
relações entre o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e o
funcionamento da natureza, por meio da leitura do espaço geográfico e da paisagem,
buscando a formação do cidadão para a criticidade e para a cidadania.
Entretanto, pouco se conhece a respeito do ensino de geografia no Ensino
Fundamental I e na própria Educação Infantil, podendo-se interpretar com isso, que se
precisa expandir os olhares para essa questão e ter consciência que do jeito que se ensina
a geografia está gerando grandes lacunas para os alunos. Dessa forma, os professores
precisam ser capazes de transmitir para seus educandos informações que os possibilitem
ter perspectivas de autoconhecimento, ou seja, experiências com o meio em que vive,
desenvolvendo leituras e interpretação do que há ao seu redor, isto é, a criança precisa
compreender o ambiente em que vive, sua paisagem natural e modificada, aprender a se
relacionar socialmente com outras pessoas e tendo noção do espaço que ela ocupa.
Pensando assim, esse projeto foi realizado nos níveis de ensino da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental I, buscando analisar o proceder dos educadores
mediante o ensino de geografia de forma contextualizada e interdisciplinar, fazendo com
que os professores compreendam que o objetivo do ensino de Geografia não é
memorização e exercícios decoreba, mas sim, fazer o aluno refletir sobre o que está
acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na rua e partir para o mundo globalizado. Pois,
de acordo com o PCN (BRASIL, 1998a, p. 26):
A Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo
histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da
natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua
paisagem. Na busca dessa abordagem relacional, trabalha com
diferentes noções espaciais e temporais, bem como com os fenômenos
sociais, culturais e naturais característicos de cada paisagem, para
permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua constituição,
para identificar e relacionar aquilo que na paisagem representa as
heranças das sucessivas relações no tempo entre a sociedade e a
natureza em sua interação.
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Portanto, uma das bases para fazer com que o aluno compreenda e seja
alfabetizado geograficamente é através da alfabetização cartográfica, pois ela consiste na
construção de conhecimentos, signos e representações, referentes à compreensão e leitura
de legenda, cartogramas, tabelas, gráfico, mapas, cartas e imagens (fotografias e imagens
de satélites). Trabalhar essa disciplina de forma contextualizada e interdisciplinar, ou seja,
acrescentando as demais áreas de conhecimento faz com que o discente aprimore sua
formação e o torna um ser mais consciente na sociedade. Espera-se um ensino que possa
ter subsídios para um bom formador de opinião sendo apto a descoberta e a enfrentar
desafios durante a sua existência.

UM NOVO OLHAR PARA A PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA
Com isto, nas respostas da pesquisa realizada no Ensino Infantil, observou-se que
o perfil da educadora é considerado condizente com as orientações dos PCN’s, pois a
professora é graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Gestão Escolar e possui
experiência na área educacional há 21 anos.
Os temas trabalhados estão de acordo com a proposta pedagógica da Escola (PPP),
bem como, a forma de se trabalhar com os mesmos em sala de aula. Considerando os
conhecimentos prévios do educando e contextualizando-os com a realidade sociocultural.
De forma a incentivar os alunos a serem críticos, despertando o senso investigativo,
desenvolvendo as suas habilidades no âmbito cognitivo, intelectual, emocional,
comportamental, sendo instigados a promoverem a construção de seus conhecimentos e
definir seu caráter como cidadão reflexivo e detentor de autonomia em suas descobertas
e reflexões.
Na Educação Infantil não está descrita especificamente a disciplina de Geografia,
pois nesse nível de ensino os conteúdos são trabalhados em eixos temáticos. Dentre os
quais insere o ensino de Geografia no eixo natureza e sociedade, desta forma a mesma é
contextualizada de forma interdisciplinar com o ensino de ciências e história. De acordo
com o RCNEI:
Conhecer o mundo implica conhecer as relações entre os seres humanos
e a natureza, e as formas de transformação e utilização dos recursos
naturais que as diversas culturas desenvolveram na relação com a
natureza e que resultam, entre outras coisas, nos diversos objetos
disponíveis ao grupo social ao qual as crianças pertencem, sejam eles
318

ferramentas, máquinas, instrumentos musicais, brinquedos, aparelhos
eletrodomésticos, construções, meios de transporte ou de comunicação,
por exemplo. (BRASIL, 1998b, p. 186).

Logo, o estudo desta disciplina na Educação Infantil deve partir do lugar em que
vivem, podendo fazer relações com outros lugares, pois elas convivem com ambientes
(familiar e escolar), questionam e apresentam suas próprias concepções sobre a natureza
e a sociedade. E isto, proporcionará às crianças descobertas para possíveis compreensões
do que há ao seu redor.
Já nas séries iniciais é preciso que o professor problematize situações que faça
com que a criança interprete os fenômenos espaço-temporal na perspectiva de propiciar
ao educando conhecer, desenvolver o espírito investigativo e, também, estabelecer sua
comunicação corporal, afetiva e social com os elementos do espaço geográfico. Além
disso, a leitura, a escrita e a discussão precisam ser garantidas como procedimentos
fundamentais para a formação cidadã em relação às metamorfoses do mundo
contemporâneo.
O ensino de geografia nos anos iniciais fornece subsídios para que as crianças se
situem em seu lugar de vivência, por meio da apreensão da paisagem que ela pode
observar. Aprender a se relacionar socialmente com outras pessoas de diferentes faixas
etárias, ampliando a noção de espaço. Buscar a organização de sua experiência e
expectativa para com o território em que vive. O ensino de geografia possui
especificidades didáticas e pedagógicas as quais podem tanto dificultar como aproximar
o processo de ensino- aprendizagem ao universo vivido e percebido pelos educandos, para
conceber um espaço geográfico mais humanitário.
No que se refere ao ensino fundamental, é importante considerar quais
são as categorias da Geografia mais adequadas para os alunos em
relação a essa etapa da escolaridade e às capacidades que se espera que
eles desenvolvam. Assim, espaço deve ser o objeto central de estudo, e
as categorias território, região, paisagem e lugar devem ser abordadas
como seu desdobramento. (BRASIL, 1998a, p. 27).

A pesquisa desenvolvida no Ensino Fundamental apresentou-se com resultados
satisfatórios condizente com os objetivos previstos nos PCN’s. A educadora é graduada
em Pedagogia, com pós-graduação em Pedagogia Social e leciona há 13 anos. Nesse nível
de ensino de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o currículo escolar
organiza as disciplinas de forma a especificá-las separadamente, de forma
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multidisciplinar, deixando a cargo do discente trabalhá-la de maneira interdisciplinar, ou
seja, fazendo um elo contextualizado com as demais disciplinas da grade curricular. Os
conteúdos são divididos por bimestres, considerando os conhecimentos prévios dos
alunos e trabalhando-os contextualizando-os com a exposição dos conteúdos explorados.
As estratégias metodológicas utilizadas pela educadora são: Pesquisas, aulas expositivas,
recorte e colagem, maquetes, uso de mapas e vídeos que abordam os conteúdos
desenvolvidos no bimestre.
Portanto, é preciso ver a criança como um todo: seu lado afetivo e cognitivo e sua
importância na construção da sua própria aprendizagem visando o desenvolvimento das
suas habilidades considerando as diversas possibilidades de interpretação que o educando
tem ao ser questionado. Sendo assim, é preciso que o professor crie e planeje situações
de aprendizagem em que os alunos possam conhecer e utilizar os procedimentos de
estudos geográficos como: observar, descrever, comparar, espacializar os fenômenos,
levantar problemas e compreender as soluções propostas. Enfim, para conhecer e começar
a operar os conhecimentos que a Geografia, como ciência, produz. É fundamental que o
espaço vivido pelos alunos continue sendo o ponto de partida dos estudos ao longo de sua
caminhada educacional no Ensino de Geografia e que esse estudo o permita compreender
como o local, o regional e o global relacionam-se nesse espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso que os professores reflitam e discutam sobre seus preconceitos, evitando
transmiti-los nas relações com as crianças. Todo trabalho pedagógico implica transmitir,
conscientemente ou não, valores e atitudes relacionados ao ato de conhecer. Ou seja, é
preciso ampliar o conhecimento das crianças em relação a fatos e acontecimentos da
realidade social e sobre elementos e fenômenos naturais. E isto, requer do professor
trabalhar com suas próprias ideias, conhecimentos e representações sociais acerca dos
assuntos em pauta. Como por exemplo, o respeito pelo pensamento do outro, a
valorização da troca de ideias, a posição reflexiva diante de informações são algumas
entre outras atitudes que o professor deve possuir. É preciso também avançar para além
das primeiras ideias e concepções acerca dos assuntos que se pretende trabalhar com as
crianças para que ela possa avançar na construção de novos conhecimentos.

320

Desta forma, espera-se um ensino em que possa ter subsídios para um bom
formador de opinião, sendo apto a descoberta e enfrentar desafios durante a sua
existência. Contudo, sabe-se que o individuo busca referencias para dominar as esferas
do ambiente a sua volta e o ensino de geografia traz consigo essas possibilidades ao
identificar territórios, lugares, estruturas, cidades, economia etc. Essa ciência é
fundamental para a nossa sociedade e tudo a nossa volta permite experiências
enriquecedoras para o alunado. É preciso quebrar paradigmas de uma educação bancária
em que traz consigo um sistema de educação falida incapaz de decifrar o ser em comum
entendimento de suas experiências e aprendizagens.
Portanto, o estudo de geografia permite olhar para a sociedade que fomos e a que
queremos ser, ou seja, isso nos remete as ricas oportunidades de instrumentos para
construir uma educação de melhor qualidade para o nosso alunado, pois sabemos que
desde cedo temos que demonstrar a devida importância ao ensino de geografia e com isso
conhecer, investigar, compreender e comunicar são competências responsáveis para
promover o conhecimento internalizado de qualidade que almejamos nas escolas. Sendo
assim, é nosso dever estimular as competências dos nossos educandos e fazê-los refletir
através da leitura de mundo, conhecendo o que se diz e vivenciando o que se pratica.
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CAPÍTULO XXVII
O ENSINO DE ARTES EM ESCOLA RURAL A PARTIR DA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DO ALUNO:
CONSIDERAÇÕES
Maria Dalcijane Pereira Vieira70
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-27

RESUMO:
A disciplina de Arte é uma área de conhecimento que contribui para a formação humana
do aluno, para ajudá-lo a entender de forma crítica a sociedade que o rodeia e a cultura.
O conhecimento na área de Arte faz parte do todo na formação do aluno, e não permitir
o acesso a essa área de conhecimento é negar um direito que lhe cabe para ser formado
como cidadão crítico e consciente. Este trabalho tem o objetivo de analisar de que forma
o ensino da Arte, em suas expressões, contribuem na produção do conhecimento e nas
expressões artísticas dos alunos dos 8ºs anos das 3 escolas rurais pesquisadas, do
município de Macujaí – estado de Roraima. O lócus da pesquisa se deu em 2 escolas
públicas localizadas na zona rural, pertencentes à rede estadual de ensino do município
de Macujaí - RR. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualiquantitativa, com a aplicação
de questionários a 80 alunos das três escolas pesquisadas. A coleta e análise dos dados
possibilitou uma reflexão sobre o espaço geralmente ocupado pela disciplina de Arte no
contexto escolar da escola na qual se deu a pesquisa. Verificou-se que a obrigatoriedade
desse ensino não é o bastante para garantir a qualidade do trabalho com esta disciplina no
currículo escolar. Foi possível constatar que há muito a avançar neste quesito,
principalmente no âmbito das escolas rurais.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de artes. Escola rural. Expressões artísticas.

INTRODUÇÃO
A arte é uma poderosa forma de comunicação entre os seres humanos e, como tal,
poderá ser também favorecedora da aprendizagem. Pode-se assim perceber a necessidade
de realização de estudos para se compreender amplamente e na profundidade possível
como ocorrerá a aprendizagem, tendo a arte enquanto veículo facilitador no âmbito
escolar.
70 Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Politécnica y Artística - UPA (2019). Professora efetiva do quadro
da Secretaria do Estado da Educação e Desporto - SEED/RR. Experiência em Coordenação Pedagógica e disciplina de
Artes. E-mail: mariadalcijane@gmail.com
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No que se refere às escolas rurais, apesar de haver essa mobilização para repensar
o ensino na zona rural, na prática pode-se observar que essa teoria não está sendo
implementada, pois ainda se encontra muitas dificuldades que impedem um ensino de
qualidade.
Sua implantação significa uma tentativa de se resolver os obstáculos, mais graves
referentes às escolas localizadas no campo, como as múltiplas funções dos (as)
professores (as), salas multisseriadas e incerteza do espaço físico. Embora as Escolas
Rurais Nucleadas apresentem-se como um protótipo diferenciado de Local de ensino
Rústico, serão precisas ainda várias inovações no sentido de resolver as desvantagens
existentes nas Escolas Rurais.
Nesse sentido, a experiência educativa poderá ser estimuladora e viva, com a
participação do pensamento e das ações, através das quais se poderão perceber relações e
conexões antes não percebidas. A partir de 2017, com a manifestação dos professores de
Artes, tomou a seguinte redação, que ficou definida da seguinte forma: “O ensino da arte,
especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular
obrigatório da educação básica” (Redação dada pela Lei nº13.415, de 2017).
Assim, ressalta-se as razões para este significativo componente curricular ser
investigado, para a percepção da sua relação com a aprendizagem e, consequentemente,
para a ampliação do conhecimento dos envolvidos direta e indiretamente durante o
percurso, inclusive para a comunidade em geral.
A Arte possui uma extensa relevância no ensino escolar em por norma geral ela
possui função indispensável na vida das pessoas a partir de o início das civilizações,
transformando-se um fator precípuo de sociabilização. Ela se constitui numa disciplina
essencial do lecionando do ensino básico, porque colabora para o seu desenvolvimento
significativo, para a construção de sua poética pessoal para o desenvolvimento de sua
originalidade, tornando-o um sujeito, mais sensível que vê o planeta com outros olhos.

AS ARTES COMO DISCIPLINA NA ATUALIDADE
Em 2016, uma conquista com a homologação da Lei 13.278/2016, o componente
Arte foi reconhecido na especificidade de suas linguagens artísticas: Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro. Essa distinção das linguagens, já estabelecida nos cursos de
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formação de professores, com aval das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação.
A referida lei que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos
dos diversos níveis da educação básica. A nova lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN — Lei nº 9.394/1996) estabelece o prazo de cinco anos para
que os sistemas de ensino promovam a formação de professores para implantar esses
componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio.
A legislação já prevê que o ensino da Arte, especialmente em suas expressões
regionais, seja componente curricular obrigatório na educação básica, “de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
Os educadores criticaram essa Lei, no sentido de que a ideia central dessa nova
proposição é reduzir ao essencial o conteúdo obrigatório no currículo deste nível de
ensino e, deste modo, possibilitar aos estudantes opções por diferentes áreas de
aprofundamento e formação, entre as quais a da formação vocacional. Tal reforma, nos
seus pormenores, constrói uma ideia falsa de escolhas para os jovens, pois os colégios
podem ofertar apenas uma opção de trajetória formativa.
Por outro lado, segundo eles, a escolha de um caminho suprime conhecimentos
básicos e relacionados a uma educação integral, o que possibilitaria ao jovem realizar
escolhas mais fundamentadas para sua vida adulta. Atuo como professora de arte desde
2006 e sou formada em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas. Conforme
a Medida Provisória.
A Reforma do Ensino Médio, por meio da Medida Provisória nº 746 / 2016,
transformada em norma jurídica em 17/02/2017 convertida na Lei nº 13.415, de 16 de
fevereiro 2017, possui atentado a obrigatoriedade do ensino de Artes no Ensino Médio,
que nem para Instrução Física, Hispânico, Sociologia e Filosofia. Concluem, dizendo que
a carência de Arte na local de ensino, além de reduzir a treinamento dos alunos, impede
que eles, na vida adulta, sejam usuários das economias serviços culturais; tira deles um
dos objetivos da instrução, que é a magnificência com as coisas preciosas (FRESQUET
JUNIOR, 2017).
Conforme a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, a previsão legítima para o
ensino de Artes passou a vigorar com a seguinte redação: “O ensino da Arte, mormente
em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da instrução
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básica.” A referida Lei manteve ainda os termos do art. 26, § 6º, definido pela Lei 13.278,
de 2 de maio de 2016, define que, as artes visuais, a dança, a música o teatro são as
linguagens que constituirão o componente curricular.
Desta forma com a novidade feição, o ensino de arte passa a integrar, na BNCC,
o eixo de linguagens. Em linguagens, a lei deixa que o ensino de artes perda espaço para
língua portuguesa, disciplina obrigatória.
A proposta em discussão pelas entidades no CNE é que seja inserida na BNCC
outro espaço do conhecimento outro trajeto formativo talhado apenas à arte suas
linguagens. Esse trajeto incluiria artes visuais, dança, música teatro. O audiovisual seria
posteriormente incorporado também a esse espaço.
Ao invés de das metas estabelecidas pelo BNCC no ensino fundamental,
aprovadas no ano pretérito, as habilidades não estão previstas por componente, porém por
dimensão. As habilidades de Arte estão contempladas na Sustentação. O desenvolvimento
humano não prescinde da cultura nem da arte. No treinamento integral, na BNCC na
própria reforma do ensino médio está previsto o protagonismo juvenil, o projeto para toda
a vida, a treinamento integral da persona.

O ENSINO DE ARTES NA ESCOLA RURAL
A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso compreender que
por trás da indicação geográfica e da frieza de dados estatísticos está uma parte do povo
brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais especificas que compõem a vida
no e do campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade comum; estão pessoas
de diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações movimentos sociais
(CALDART; MOLINA, 2011, p. 150-151).
A criação de políticas educacionais é pensada para o meio rural e não para os
sujeitos do campo, quer dizer que, em muitos casos, é pensado o rural apenas como
território e não espaço de socialização, o que dificulta o entendimento das terminologias
“educação rural” e “educação do campo”.
O ensino da Arte nesses espaços nos últimos anos passa por transformações
significativas, porém verifica-se que as políticas educacionais para a ensino rústico sejam
configuradas, entre muitos outros aspectos, para um ensino de qualidade para os povos
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do torrão, em seus diferentes contextos sociais culturais, continuamente com dominância
no processo de ensino aprendizagem.
Segundo o Referencial Curricular de Artes - Roraima (2012), a atividade artística
do aprendiz deve ser significativa progressiva, deixando-lhe comprar transparência do
modo de construção da obra estudada da sua produção, possibilitando apreender a seu
treinamento contido em um contexto histórico-educacional. Propicia a possibilidade de
viver um encontro ativo com o objeto artístico; oportuniza filosofar de forma inteligente
a imagem visual, igualmente o som a música favorece o desenvolvimento do seu
pensamento artístico. Então, procura-se fundamentar a concepção de geração, avaliação,
obra, produção artística contextualização.
O ensino de Arte como fonte de civilização implica num trabalho com a totalidade
das dimensões da arte; de uma parte do artista para a totalidade humana da testemunha.
Diante disto, é papel da local de ensino como espaço socializador do conhecimento
possibilitar ampliar as possibilidades para esses testes estéticos, no sentido de aproximar
o pupilo com o cosmos artístico, sob método de aprendizagem sistematizada.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA:
O ONTEM E O HOJE
Atualmente na formação de professores, importa trazer à discussão alguns
apontamentos referentes à história desta área no Brasil. Pode-se dizer que as políticas de
formação de professores, propriamente dita, passam a ser mais efetiva e estruturadas a
partir da década de 1930 (SCHEIBE, 2002).
No entanto, isto não significa que não havia ensino e docência. O fato é que a
prática docente foi vista, durante muito tempo, mais pelo contexto da experiência, em que
era salientado, sobretudo, o domínio do conhecimento prático para a formação dos
docentes.
Tal modelo de formação, teria predominado e ainda predomina na formação de
professores para o ensino secundário. Saviani (2009) considera este um fator que
contribui largamente para a elitização do conhecimento, e destaca que efetivamente a
escola secundária foi um espaço de distinção de classes sociais, garantindo à elite a
manutenção de sua supremacia em relação ao povo-massa, não atribuindo à Universidade
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a preocupação com a formação pedagógico-didática, que é um fator importante para a
socialização dos conhecimentos, por ser fundamental para a aprendizagem dos conteúdos.
A partir de 1940 que esse cenário se faz sentir com a proposta do Movimento
Escolinhas de Arte no Brasil (MEA), que se dedicava a formar os aprendizes de arte
através da livre expressão, fruto dos ideais modernistas, ainda em auge no país. Foi um
movimento bastante ativo, que acontecia fora das escolas públicas e das universidades,
buscando desenvolver a autoexpressão das crianças e adolescentes, além de oferecer
cursos de arte-educação para professores e artistas (BARBOSA, 1991b).
A Educação Artística chega à escola pública pelo aparato legal justamente num
período de exacerbação do “controle político ideológico mutilador da vida intelectual e
artística do país” (SCHEIBE, 2002, p. 49), num momento em que a educação, mais do
que nunca, configura-se como uma entidade reguladora. Esta licenciatura recebeu
regulamentação própria por meio da Resolução 23/1973, conhecida como Currículo
Mínimo (CM). Os Currículos Mínimos foram fixados pelo então Conselho Federal de
Educação (CFE), posteriormente transformado, por uma nova legislação, do Conselho
Nacional de Educação (CNE).
O CM de Educação Artística, regulamentado pela Resolução 23/1973, fixou os
mínimos de conteúdos e duração para a licenciatura em Educação Artística. Explicitou
como objetivo formar professores para as atividades, áreas de estudo e disciplinas do
ensino de 1º e 2º graus relacionadas com a Arte, ou ainda preparar não docentes, que
poderiam substituir a formação pedagógica da licenciatura (BRASIL, 1973b).
Segundo Penna (2010 p. 21), essa formação polivalente dos professores, quando
inseridos nas escolas, teria contribuído significativamente para a “diluição dos conteúdos
específicos de cada linguagem”. Também Barbosa (1999; 2001) afirma que esta estrutura
de formação representava um “absurdo epistemológico”. A estrutura do curso de
formação de professores para a área de Arte (Licenciatura em Educação Artística)
determinada pelo CM propiciava um curso polivalente, procurando abranger os
conhecimentos da área de Arte, ou seja, das diferentes linguagens da Arte. Assim, a mais
notável diferença apresentada pelas DCN é uma estrutura de curso que determina a
formação em licenciatura plena em uma das linguagens, como no exemplo aqui analisado,
a formação específica em Artes Visuais.
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Apesar disso, causa que nesta temporada pós LDB de 1996 não se possui mas
cursos de licenciatura de curta duração, importa notar também que ocorre, neste contexto,
a urgência (por legislação) de honrar os cursos de licenciatura e de bacharelado, no
sentido de edificar identidades diferenciadas para um e outro, outro tema que interessa a
arrebentar da reforma de 1990.

O CURRÍCULO DA DISCIPLINA DE ARTES: PECULIARIDADES DO
ESTADO DE RORAIMA
Entende-se por currículo o conjunto de conhecimentos ou matérias a serem
superadas pelo aluno dentro de um ciclo – nível educativo ou modalidade de ensino é a
acepção mais clássica e desenvolvida; o currículo como programa de atividades
planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas metodologicamente tal como se
mostram num manual ou num guia do professor; o currículo, também foi entendido, às
vezes, como resultados pretendidos de aprendizagem; o currículo como concretização do
plano reprodutor para a escola de determinada sociedade, contendo conhecimentos,
valores e atitudes; o currículo como experiência recriada nos alunos por meio da qual
podem desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidade a serem dominadas como é
o caso da formação profissional; o currículo como programa que proporciona conteúdos
e valores para que os alunos melhorem a sociedade em relação à reconstrução social da
mesma (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2000, p. 14).
No caso de um currículo imposto às escolas, a prática pedagógica dos sujeitos que
ficaram à margem do processo de discussão/construção curricular, em por norma geral,
transgrede o currículo-documento. Isto, porém, não se dá de modo autônoma, porque o
documento impresso, isto é, o estabelecimento de normas parâmetros possui significado,
mesmo a prática procura contradizer ou transcender essa definição pré-ativa (de
currículo).
Entretanto, no momento em que uma novidade teorema curricular é apresentada
às escolas, como fruto de ampla discussão coletiva, vai ter, também a geração de novas
práticas que irão além do que propõe o documento, porém respeitando seu detalhe de
partida teórico-metodológico.
A discussão sobre conteúdos curriculares passou a ser vista, por número reduzido
de, como um resguardo da local de ensino como dependência reprodutora da cultura
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dominante. Porém, sem teor não há ensino, projeto educativo finaliza se concretizando na
aspiração de conseguir poucos efeitos nos sujeitos que se educam.
Referindo-se estas afirmações ao tratamento científico do ensino, deve-se
expressar que sem formalizar os obstáculos relativos aos conteúdos não existe oração
rigoroso nem científico sobre o ensino, porque estaríamos falando de uma atividade vazia
ou com significado à margem do com o propósito de serve (SACRISTÁN; GÓMEZ,
2000).
Deste modo, pode-se considerar que qualquer trabalho de Arte é um fragmento
apenas. Para tornar-se completo necessita das ideias dos observadores, neste caso, dos
alunos e professores. Segundo a Lei Complementar nº 04171, de 16 de julho de 2001, do
estado de Roraima, no artigo 3º, inciso XVIII, trata sobre “a valorização da cultura local
e regional”. Neste sentido, a Arte como disciplina passa a ser incluída no currículo para
enriquecer a cultura escolar.
Os conceitos dos três eixos norteadores para o trabalho do ensino de Artes no
Referencial são:
I. Produzir – Refere-se ao fazer artístico (como expressão, construção,
representação) e ao conjunto de informações a ele relacionadas, quanto
à atividade do aluno e ao desenvolvimento de seu percurso de criação.
O ato de produzir se realiza por meio da experimentação e do uso
adequado das linguagens artísticas.
II. Apreciar – Refere-se ao âmbito da recepção, incluindo percepção,
decodificação, interpretação e fruição. A ação de apreciar abrange a
produção artística do aluno e a de seus colegas, a produção históricosocial em sua diversidade, a identificação de qualidades estéticas e
significados artísticos no cotidiano, nas mídias, na indústria cultural,
nas práticas populares e no meio ambiente.
III. Contextualizar – Significa situar o conhecimento do aluno em
relação a seu próprio trabalho artístico, ao dos colegas e da arte como
produto social e histórico, o que desvela a existência de múltiplas
culturas e subjetividades.
Nesse nível de ensino, espera-se que o aluno seja capaz de propor e
desenvolver projetos que possam promover a integração das linguagens
artísticas e/ou com as demais áreas de conhecimentos, de acordo com
seus desejos e a disponibilidade de tempo, espaço e recursos da escola
(RORAIMA, 2012, p. 23).

71 “Dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação do Estado de Roraima e dá outras providências.”

330

A proposta apresentada neste documento à Secretaria da Educação do Estado de
Roraima sugere quatro grandes contextos a serem trabalhados em cada bimestre. Porém,
os mesmos devem ser contemplados para todos os anos/séries sendo diferenciadas
unicamente apenas em nível de tratamento e conteúdo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste artigo é de abordagem qualiquantitativa e de caráter
mista. Na pesquisa bibliográfica, foi realizada a construção de um diagnóstico sobre os
conhecimentos empíricos, científicos e tecnológicos existentes na temática. Neste
sentido, a pesquisa junto aos sujeitos foi dividida em duas etapas, sendo a primeira
correspondente aos procedimentos de levantamento de indivíduos e/ou grupos, e a
segunda à coleta de informações junto a cada sujeito identificado. Cabe ressaltar que, em
ambos os casos, a fonte de informação utilizada foi o relato verbal escrito (LUNA, 2010).
O público alvo é de 80 alunos matriculados no 8º ano das três escolas rurais do
município de Mucajaí – estado de Roraima. Os questionários aplicados ao grupo de
alunos participantes, obteve a devida autorização dos pais, tendo em vista a pesquisa ser
de abordagem qualiquantitativa e de caráter mista (CRESWELL, 2007).
As informações factuais consistem naquelas que exigem pouca ou nenhuma
interpretação do informante e de quem a registra, enquanto que as opinativas exprimem
as concepções do indivíduo a respeito de vários aspectos da realidade, envolvendo suas
crenças, sentimentos, valores e opiniões, exigindo interpretação tanto de quem as emite
quanto de quem vai decodificá-las.
Após o envio dos questionários pelos sujeitos da pesquisa, as respostas por eles
dadas serão transcritas sem nenhuma alteração para o computador, com o intuito de
facilitar tanto sua visualização, quanto à organização e à análise dos dados.
O tratamento das informações em dados será realizado por meio da tabulação das
respostas de todos os indivíduos. Os dados provenientes das questões fechadas e /ou
aquelas relativas à caracterização dos indivíduos serão organizados e apresentados em
gráficos e diagramas para facilitar sua visualização.
A análise quantitativa da frequência de alguns destes dados também será realizada
para a identificação de tendências e predominâncias provenientes todos de questões
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abertas, foram tratados pela técnica de agrupamento por semelhanças e diferenças
(GOETZ & LECOMPTE, 1988) visando à construção de categorias.
Todas as respostas a uma determinada pergunta serão reunidas numa análise
sistemática de seu conteúdo. Assim, a partir das respostas irá agrupando unidades que se
assemelham e distinguindo-as de outras para iniciar o processo de categorização.
É importante ressaltar que, para responder aos objetivos deste estudo, em alguns
casos, respostas de não apenas uma, mas de duas ou mais questões serão consideradas
durante o processo de categorização, a qual irá contribuir para uma melhor e maior
compreensão dos itens investigados.

DISCUSSÕES E RESULTADOS
Nesta etapa analisou-se as informações colhidas através dos questionários
aplicados aos alunos do Ensino Fundamental da disciplina de Arte, com o objetivo já
relatado anteriormente. Fizeram parte da amostra 80 alunos do 8º ano, com o total de seis
questões, sendo uma objetiva e cinco dissertativas.
A primeira pergunta está relacionada se o aluno gosta da disciplina de Artes?
Verificou-se que a maioria dos alunos (97%) respondeu que gostam da disciplina.
Embora, somente 3 alunos, 3% no universo de 80 alunos disseram que não. É desejável
que o ensino de Arte provoque algum significado e faça sentido na vida do aluno, para
que ele possa relacionar sua vivência artística não só no contexto escolar, mas ao longo
da vida (SILVA, 2015).
Na segunda pergunta, questionou-se do aluno se considera importante ter a
disciplina de Arte na escola? Observou-se que a maioria dos alunos, ou seja, 99%
consideram esta disciplina importante. No entanto, 1% considera dispensável, mas, vale
salientar que um dos objetivos da Arte, em termos muito genéricos, é proporcionar aos
alunos os meios para compreender a sua sociedade e as estruturas desta, e estimular um
modo de criar significados, a partir do seu ambiente e de suas relações, ou seja, o aluno
deverá ser ajudado, em linguagem e pensamento, a classificar e atribuir significado e
relações às coisas, ideias e eventos, símbolos e sinais, conceitos e propriedades,
desenvolver ideias de relações entre si e seu meio, onde a escola, por intermédio de um
currículo com autonomia expressa que possa estimular essa prática.
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Já terceira pergunta, pediu-se ao aluno que citar-se algum tema ou assunto que
considera mais interessante a ser trabalhado na disciplina de Arte? Tornou-se evidente
que 51% dos alunos preferem desenhos, acompanhados de 31% que preferem música e
dança. 13% releituras de obras de artes e 5% não definiram a preferência. Diante das
respostas dos alunos, pode-se inferir que, no que diz respeito especificamente às ações
pedagógicas em Arte, portanto, o educador deverá considerar os referenciais históricos,
além de problematizar a realidade e a contemporaneidade sempre que encontrar meios
para que isso aconteça, com o desejo de enxergar com olhos mais atentos as oportunidades
que o mundo oferece para uma adequada contextualização e para o estímulo permanente
do aluno.
A quarta pergunta, voltou-se para o conhecimento que o aluno tem de produção
artística? Constatou-se que apenas 65% dos alunos dizem que sabem o que é produção
artística. 35% afirmaram que não sabem. No momento em que os alunos asseguram que
não conhecem o que vem a ser produção artística, remete-se ao fazer didático do mestre,
no incentivar e qualificar o ensino da Arte como fundamento de que a Arte, objeto do
descobrir, desenvolve no aprendiz habilidade perceptiva, a capacidade reflexiva a
treinamento de consciência crítica, não se limitando à uma única forma levando à
originalidade.
Na quinta pergunta, pediu-se ao aluno citar alguma atividade que aprendeu nas
aulas de Arte, e de que gostou muito? Pode-se verificar que 50% dos alunos citaram que
gostam e aprendem com o desenho livre. 37% de música e dança, e 13% de fazer
maquetes expressando a paisagem da região. Muitas vezes, o gostar de determinada
atividade pelo aluno está intrinsecamente ligado à forma de o professor de abordar
determinado conteúdo.
A sexta pergunta, ressaltou a opinião do aluno a estudar em uma Escola Rural é
diferente de estudar em uma Escola Urbana? Constatou-se que 57% dos alunos não
saberiam diferenciar devido terem estudado até o momento em uma escola rural e 43%
dos alunos participantes se obstaram completamente de sua resposta. Destaca-se ante essa
realidade que o papel da escola não é só de repassar o código escrito, ensinar a ler e a
contar. É, sobretudo, de construir valores e conhecimentos, desenvolver habilidades e
preparar as pessoas para a vida e para um mundo sustentável.
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Torna-se imprescindível que a sociedade em geral, principalmente a classe dos
professores, tenha a clareza de que cabe ao Estado a função de assegurar as condições de
infraestrutura nas Unidades Escolares, e o (a) professor (a), a ter como objetivo a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio da transmissão de aspectos
culturais, sociais, pedagógicos e críticos para o convívio em sociedade em busca dessa
mesma sociedade melhor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se essencial que o local de ensino faça um retrato de si mesmo, dos
sujeitos que a fazem viva do meio social quando se insere, no sentido de entender sua
cultura, identificando dimensões do ambiente em que vive, que sejam inspiradoras de
uma proposta curricular harmónico com os interesses as necessidades de seus alunos.
Ao averiguar de que forma o ensino da Arte contribui na produção do
conhecimento nas expressões artísticas dos alunos dos 8ºs anos das três escolas rurais
pesquisadas, tornou-se evidente que objetivo da Arte, em termos bastante genéricos, é
proporcionar aos alunos os ouro para assimilar a sua sociedade as estruturas desta,
estimular um modo de fabricar significados a gretar do seu envolvente de suas relações,
quer dizer, o aprendiz deverá ser auxiliado, em linguagem pensamento, a qualificar
atribuir significado relações às coisas, ideologia informações, símbolos sinais, ideias
propriedades, desenvolver ideologia de relações entre si seu meio, onde a local de ensino,
por via de um currículo com autonomia expressa, tenha como estimular essa prática.
Entretanto, dispor de um espaço adequado é essencial em defluência das
exigências inerentes às atividades práticas a serem levadas a termo, como é fundamental
ter em mãos os recursos materiais que permitam ao acadêmico testar novas posses,
explorar novas práticas materiais instigando-os a olhar sobre os circuitos de modo
diferenciada. Sabe-se que os locais destinados ao ensino à aprendizagem de Arte, no
envolvente escolar, devem possibilitar espaço para movimentação arranjo de materiais.
Entendem que, através do ensino de Artes deve-se vulgarizar incentivar a cultura
popular, também propagar saberes oriundos do legado artístico, evitando a perda das
tradições culturais que formam a identidade do povo roraimense. Percebeu-se também
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que, para essas professoras, ensinar Artes é um duelo estável na frente de a tantas
dificuldades enfrentadas.
A disciplina de Arte deve proporcionar aos alunos da local de ensino rústico
ensaios que os tornem seres prontos compreenderem o meio social quando residem onde
interagem socialmente, pesquisando saber novas diferentes linguagens culturas. É preciso
que tenham contato com as diferentes manifestações artísticas que possam fazer uso delas
para diferentes fins.
Constatou-se que os alunos elementos desta busca conseguem gerar negócios de
arte significativos, o que contribuiu com o propósito de conheçam mas algo do cosmos
artístico, bastante ignoto para a maior parte deles, também com intenção de ampliem sua
experiência estética, além de se tornarem mas participativos durante as aulas.
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CAPÍTULO XXVIII
O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Francineide Ciríaco Tavares Dantas72; Helena Maria dos Santos73;
Kleemier de Miranda Luz74; Paulo de Tarso Lima75.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-28

RESUMO:
O lúdico tem sido um dos instrumentos que fomentam um aprendizado de qualidade para
a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades
fundamentais nesse processo. Nesse sentido, este artigo tem a finalidade abordar a
importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem infantil. O artigo busca
compreender quais são as contribuições que as brincadeiras, brinquedos e jogos
educativos podem auxiliar os professores em suas metodologias de aprendizagem da
Educação Infantil. Para tanto, primeiramente é feita uma discussão sobre a utilização das
definições dos termos brinquedo, brincadeira e jogo. A brincadeira é um recurso que pode
estimular o desenvolvimento infantil e proporcionar meios facilitadores para a
aprendizagem escolar. O que se pode concluir é que, utilizar a brincadeira como um
recurso escolar é aproveitar uma motivação própria das crianças para tornar a
aprendizagem mais atraente. Entretanto, o meio escolar encontra dificuldades que
impedem a utilização do recurso da brincadeira como um facilitador para a aprendizagem.
Para fundamentar buscou na teoria em diversos autores, tais como Dinello (2004), entre
outros. A metodologia utilizada foi através do método quantitativo e qualitativo, onde se
utilizou um questionário de 06 (seis) perguntas aos professores de uma escola pública de
educação infantil identificada por X, localizada na cidade de Guamaré/RN, para coleta de
dados.
PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Aprendizagem. Metodologia Diferenciada.

INTRODUÇÃO
Entendemos que o processo de alfabetização de crianças deva ser realizado com
prazer e construção, e que a estratégia lúdica vem se configurando como uma importante
72 Especialista em Ludopedagogia e Literatura na Educação Infantil e Anos Iniciais pela FAVENI/ES. Professora no
Município de Guamaré/RN.E-mail: francineidegmr@gmail.com.
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74 Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais, pela Faculdade Futura. Professora da Educação Básica do
município de Guamaré/RN. E-mail: Kleemier@hotmail.com
75 Especialista em Alfabetização e letramento pela Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Professor da Educação Básica.
E-mail: tarsoped@gmail.com.
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ferramenta para o desenvolvimento infantil e aquisições formais. Por meio da brincadeira
o aluno desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista.
Quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma
atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do
aluno fica maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade.
(KISHIMOTO, 2011).
Neste sentido, o desenvolvimento cognitivo é atrelado por mudanças qual permite
que o indivíduo se construa e reconstrua a cada estrutura, tornando cada vez mais apto ao
equilíbrio. Jogos e brincadeiras surgem como atividades para exercitar a habilidade
mental e a imaginação, na real, toda a atividade lúdica agrada, entretém, prende a atenção,
entusiasma e ensina com maior eficiência, porque transmite as informações de várias
formas, estimulando diversos sentidos ao mesmo tempo e sem se tornar cansativo.
Segundo Dinello (2004), por meio de atividades lúdicas: As crianças manifestam,
com evidência, uma aprendizagem de habilidades, transformam sua agressividade em
outras relações criativas, crescem em imaginação e se socializam, melhorando o
vocabulário e se tornando independentes.
Consequentemente, é de vital importância para a criança, tornando-a um ser
independente, capaz de se autoexpressar, realizando experiências e descobertas. É preciso
que pais e educadores possam compreender o quão é importante e relevante à utilização
das brincadeiras infantis, pois a criança sente-se motivada e o educador inova sua prática,
consegue êxito no processo ensino aprendizagem e posteriormente, leva a criança a penar
e interagir de forma mais dinâmica com seu meio (NETO, 2001).
Na tentativa de contribuir para que o ensino de eficácia, o tema tem como objetivo
refletir sobre o trabalho docente em sala de aula, no que se refere à utilização do lúdico.
A metodologia fez-se necessário discorrer sobre a linha de pensamento que buscou
mostrar a finalidade do lúdico neste processo ensino-aprendizagem através das
brincadeiras, jogos e brinquedos na Educação Infantil.
É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de
agir numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não
por incentivos fornecidos por objetos externos (VYGOTSKY, 1989).
Muitos pesquisadores desenvolveram trabalhos para que a criança por meio das
atividades lúdicas tenha um conhecimento melhor dentro dos conteúdos apresentados em
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sala de aula. A educação é proveniente de muitas metodologias, mas de nenhuma
estratégia que já venha pronta.
Dessa forma é preciso conhecer melhor o mundo em que em que se vive para que
seja possível pesquisar novas teorias para o ensino em relação ao seu desenvolvimento
nas escolas. O momento exige posicionamento crítico e reflexivo.
Nessa perspectiva, deve-se fundamentar a educação com uma nova abordagem,
propondo a unicidade do conhecimento e, levá-la à sala de aula de forma multidisciplinar,
integrada à prática pedagógica.
Neste trabalho, iremos explanar algumas definições importantes acerca do jogo
no processo de aprendizagem e discorrer sobre a importância do lúdico no processo de
ensino-aprendizagem. O mesmo trata-se de uma pesquisa com método quantitativo e
qualitativo, onde se utilizou um questionário de 06 (seis) perguntas aos professores de
uma escola pública de educação infantil identificada por X, localizada na cidade de
Guamaré/RN.
A realização do trabalho foi feita com termo de compromisso das professoras e
com consentimento da direção e coordenação escolar. A coleta de dados foi feita mediante
a observação direta das aulas e por meio de questionários. A problemática que será
analisada busca compreender a importância do lúdico como subsídios fundamentais e
eficazes na construção do conhecimento infantil através de estimulações necessárias na
produção de sua aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança, claro, sempre fez parte da sociedade, mas a sua posição mudou no curso
da história, como aponta Áries (1986, p. 14), “A aparição da criança como categoria social
se dá lentamente entre os séculos XIII e XVII”. A partir do ingresso das crianças nas
creches, aumentam a necessidade de se obter novas propostas de ensino voltadas para as
transformações da sociedade.
Nesse contexto, surgem novos modelos educacionais com o objetivo de respeitar
a infância e estimular atividades significativas. Nos anos 60 a educação oferecida à
criança era vista como um mecanismo que poderia garantir o sucesso escolar futuro.
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No início dessa década ocorreu uma importante mudança: a Lei de diretrizes e
Bases (Lei 4.024/61) que trouxe relevantes mudanças no campo da educação destinada
às crianças pré-escolares. Tais mudanças podem ser vislumbradas no artigo 23, quando
Oliveira (2002, p. 102) ressalta que: “a educação pré-primária, destina-se aos menores de
até 07 anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância”.
Entretanto, essa educação ainda não estava assegurada por Lei, tendo em vista que
a Lei 5692/71 implantada nesse período não definiu nenhum termo para designar a
educação da criança na faixa etária anterior, aos sete anos, dificultando assim, a sua
expansão.
No momento atual brasileiro, o desafio da Educação Infantil, é oferecer um ensino
voltado para a cidadania com propostas pedagógicas que promovam o desenvolvimento
e a aprendizagem da criança. As atenções se voltam não mais para a garantia de vagas, e
sim para a qualidade do serviço prestado.
Neste pensamento que a ludicidade, se apresenta em suas diversas formas, de
auxiliar o processo ensino-aprendizagem, seja ela no desenvolvimento psicomotor, de
habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a
criatividade, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a
aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que, por sua vez, acontecem quando
jogamos, quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa competição
etc.
Segundo Piaget (1978, p. 25), “o jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento
físico, cognitivo, afetivo e moral”. Diante disso, percebe-se que o ato de brincar vem
ganhado forças no processo de aprendizagem da criança, pois brincando que a criança se
torna criativa, brincando a criança aprende, sobretudo, que a cerca e tem oportunidades
de procurar a melhor maneira de se integrar.
A criança que não brinca não se desenvolve, portanto, brincar não é perda de
tempo. Os brinquedos possibilitam o desenvolvimento integral da criança porque ela se
envolve efetivamente e socialmente; tudo isso acontece de maneira envolvente, onde a
criança cria e recria regras e busca soluções para resolver problemas que aparecem
durante a brincadeira.
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A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia a dia.
Portanto, as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas
emocionalmente para controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social,
alcançando assim um futuro mais feliz. (ZANLUCHI, 2005)
A partir disso, entende-se a importância tanto dos jogos quanto das brincadeiras
para a criança, já que é na infância que ela é introduzida socialmente, desenvolvendo a
linguagem e seu comunicando com outros. A brincadeira aparece como a atividade que
permite à criança a apropriação dos códigos culturais e seu papel na socialização foi,
muitas vezes, descartada (BROUGÈRE, 2010).
Por meio da brincadeira, instrui-se, ou seja, a criança aprende brincando. Mesmo
assim é importante que o professor leve para a sala de aula de forma consciente e
planejada as brincadeiras infantis, pois elas possibilitam ao mesmo tempo explorar e
formalizar conceitos de maneira que seja prazeroso para a criança, pois o brincar faz parte
de seu mundo.
Quando se leva em evidências a importância de mostrar as restrições de um jogo
ou brincadeira, a criança passa a representar desafios divertidos, desenvolver questões
importantes, como a adequação a limites, a cooperação e a competição.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998):
O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento,
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que
articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e
cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano.
Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto,
no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 1998, p. 30).

Nessa formatação de trabalho, o profissional precisa estar apto a desenvolver uma
metodologia diferenciada e não de forma qualquer, para que tenha uma aplicação
realmente eficaz, trazendo a liberdade nas construções da criança sem que essa se sinta
torturada, punida ou retida ao descaso (ALMEIDA, 2003).
A esse respeito, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil acrescenta:
A criança centro de planejamento” curricular, é sujeito histórico e de
direitos que os desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas
a ela disponibilizadas e por elas estabelecidas com adultos e crianças de
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diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere.
Nessas condições ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-deconta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona,
constrói sentidos sobre o mundo e sua identidade pessoal e coletiva,
produzindo cultura. (BRASIL, 1996, p. 06).

É compreensível que o lúdico na Educação Infantil possibilita o desenvolvimento
da criança em todos os sentidos. São na verdade ações positivas ao seu desenvolvimento,
possibilitando sua socialização, interação, e o desenvolvimento integral, o que permite
facilidades mediante sua aprendizagem.
No entanto, é importante destacar a necessidade do professor buscar informações
que enriqueça suas experiências para entender o brincar e saber como utilizá-lo para
auxiliar o aprendizado da criança. Ele deverá sempre conversar com elas sobre as
construções que realizam através do jogo e do brincar; deverá ainda saber observar o
modo de brincar de seus alunos, para extrair informações para as atividades a serem
realizadas.
A manifestação lúdica está presente no contexto escolar, cabendo ao professor
saber controlá-los. Pessoas de todas as idades e raças expressam e manifestam-se
ludicamente, mas a infância é a fase da vida que a criança realiza a descoberta pelo
brincar. Sua curiosidade, imaginação, aprendizagem, criação e conhecimento são
desconhecidos e, muitas vezes, esses elementos são podados nas crianças, pelos adultos
e, principalmente pelos professores.
Para que o lúdico seja utilizado nas escolas como função educativa, é necessário
que ele seja pensado e planejado dentro de uma proposta pedagógica, para que não seja
utilizado apenas nos horários livres, recreio, ou após o término das atividades. Deverá ser
inserido em todos os momentos, pois assim ele estará gerando uma construção de
conhecimentos. Os professores deverão compreender melhor os efeitos que as atividades
lúdicas provocam no comportamento humano de seus alunos.

MATERIAL E MÉTODO
A metodologia aplicada neste trabalho foi baseada na pesquisa bibliografia através
de pesquisas em livros, revistas pedagógicas, sites da Internet entre outros, da entrevista
com professoras da Educação Infantil, através de um questionário aberto pré-estabelecido
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da Escola Municipal X – Creche e Educação Infantil, localizada na zona urbana de
Guamaré/RN.
Foi realizada a observação das salas do Pré I e II, com o intuito de buscar
informações a respeito da prática adotada pelas professoras das salas observadas no que
diz a respeito da importância do lúdico dos jogos e brincadeiras na educação infantil e
também o interesse dos alunos pelas atividades mediadas pela mesma.
Dentre as atividades observadas foi muito interessante a participação das crianças
na caixa mágica, a professora colocou diversos objetos como carrinhos de brinquedo,
anel, entre outros, com o objetivo de os alunos reconhecerem os objetos através no tato.
A atividade dos números e quantidade proporcionou participação e entusiasmo
nos alunos que fazem associação dos números marcados no CD encapados por EVAs
coloridos aos prendedores que são coloca os ao seu redor.
A brincadeira proporcionou interação, socialização, comunicação, competição e
aprendizagem significativa, pois ao derrubarem as garrafas os alunos faziam associação
dos numerais e identificavam quem havia derrubado o maior número de garrafas. Todos
os alunos participaram com entusiasmo.
Através das atividades realizadas em sala pode-se observar que as mesmas
ensinam brincando através da ludicidade contida em cada atividade de jogo ou
brincadeira, assim proporcionam uma aprendizagem significativa, prazerosa, eficaz e de
qualidade.
Os tipos de jogos e brincadeiras são bastante diversificados e foram observados
na sala e da entrevista com a professora da sala. Na observação da sala ficou constatado
através dos jogos lúdicos confeccionados pela professora, com sucata, como: o boliche
dos números, alfabeto das letras, as brincadeiras com os pneus, a caixa mágica entre
outros.
Dando continuidade a nossa pesquisa de campo, foi entregue 06 questionários aos
professores estipulando-se prazo de três dias para que pudessem responder e devolver os
mesmos e devolvidos apenas 04 foram entregues aos aluno/pesquisador devidamente
preenchido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A análise dos dados aqui empreendida tem por objetivo identificar, sob a
importância da ludicidade no processo de ensino aprendizagem de alunos da Educação
Infantil.
Nosso primeiro questionamento foi com relação aos jogos, se as crianças
demonstram interesse maior pela atividade quando é envolvido algum tipo de brincadeira
lúdica. Todas as entrevistadas informaram que sim. Pois, para as entrevistadas o brincar
na pré-escola auxilia a construir o conhecimento, promovendo momentos em que as
crianças expressam diferentes sentimentos, realizando atividades lúdicas que visam
melhorar sua socialização, vivenciando situações de trabalho em equipe e respeito.
Neste contexto, Vygotsky (1991) atribui relevante papel ao ato de brincar na
constituição do pensamento infantil. É brincando e jogando que a criança revela seu
estado cognitivo, visual, auditivo, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação
cognitiva com o mundo de pessoas, coisas e símbolos.
Nosso segundo questionamento foi a respeito dos tipos de atividades em que as
crianças mais se identificam para o processo de aprendizagem. Entre as respostas obtevese o seguinte: As 02 professoras o Pré I informaram ser a música onde as crianças
aprendem a assimilar palavras com certos objetos, a dança e o manuseio com massinhas
de modelar de brinquedos educativos de montar. Já as duas professoras do Pré II
enfatizaram os filmes, os jogos, contação de história e atividades de pesquisa.
Na Educação Infantil, o lúdico é importante para o crescimento das crianças,
inclusive intelectualmente, pois as brincadeiras trazem consigo um brincar
compromissado com a qualidade de vida da criança (MEYER, 2008).
Nosso terceiro questionamento foi com relação ao tempo que se utilizam as
atividades lúdicas. O que elas podiam nos informar a respeito. As professoras do Pré I
informaram que praticamente usam o lúdico a cada 3 dias, antes de iniciar uma atividade,
já que para isso há uma necessidade de planejamento específico.
No entanto, as professoras do Pré II informaram que usam atividade com lúdicos
a cada 05 dias semanais. Observando a resposta das professoras percebe-se que há uma
distância favorável para o desenvolvimento das atividades lúdicas, voltada para o
aprendizado da criança, mesmo assim, vale ressaltar que não se pode realizar atividades
lúdicas com o objetivo de recreação e em datas comemorativas.
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A quarta pergunta foi com relação à contribuição do lúdico no processo de
aprendizagem dos educandos. Ambas responderam que quando utilizam recursos como
jogos e brincadeiras em sua aulas para introduzir um determinado conteúdo, percebem
que os alunos têm um aprendizado diferenciado, ao mesmo tempo em que ressaltaram
que há ocasiões em que a criança chega a não assimilar a brincadeira/jogo (mais é uma
raridade acontecer).
Na fala das professoras ressaltamos as palavras de Kishimoto (2011) onde alerta
que os brinquedos devem ser comprados de acordo com idade, a capacidade e área de
interesse para criança. Só assim ela poderá reconhecer o papel do brinquedo e
brincadeiras assimilando na construção do conhecimento infantil.
Neste sentido, o professor tem a função de desempenhar nesse processo o papel
de modelo, guia e referência (VASCONCELOS, 2003). Na penúltima pergunta com
relação às dificuldades de aplicar as atividades lúdicas, ambas responderam que há
atividades em que percebe a resistência de algumas crianças (não todas, geralmente uma
ou duas). Isso depende muito do tipo de brincadeira. Quando é uma atividade de dança
há sempre aquele que não quer participar.
De acordo com Almeida (2003) o professor é o responsável pelas modificações
que possam ocorrer na sala de aula, pelo fato de ser o mediador do conhecimento, a ele o
dever de fazer a interligação entre o conteúdo e o educando. Pois o lúdico é um recurso
que pode ser bastante produtivo, quando bem utilizado pelo professor e absorvido pelos
alunos.
Na última pergunta foi com relação ao lúdico se era considerado um facilitador de
aprendizagem, sendo que, ambas responderam que sim, por ajudar muito no aprendizado
das crianças que têm alguma deficiência em aprender, mas que é bom ressaltar que há
casos em que têm criança que resistem as brincadeiras.
Com ênfase nestas respostas da última pergunta observa-se a relevância em
conscientizar os profissionais da educação, o quanto a inserção do lúdico nas práticas
pedagógicas. Como discorre Lima (2004) antes de tudo a atividade lúdica deve ser
planejada, pelo professor, a fim de orientar e analisar como cada aluno reage, frente à
atividade proposta, já que cada um aprende de maneira diferente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo salienta a importância das brincadeiras como recursos pedagógicos
que contribuirão para o processo de ensino e aprendizagem da criança. É também por
meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem capacidades como: atenção,
afetividade, concentração e psicomotricidade, que são indispensáveis a sua visa futura.
Nesse sentido grande é o papel do professor, pois a ele cabe saber valorizar,
interpretar e estimular a criatividade da criança, além de possibilitar uma aprendizagem
mais eficiente e prazerosa. O brincar é uma atividade própria da infância, onde as crianças
se desenvolvem individualmente ou em grupo, auxiliando dessa forma com a socialização
da criança através das relações com o meio da qual interage.
A Escola Municipal de Guamaré/RN valoriza e inclui a ludicidade como
ferramenta necessária para a aprendizagem da criança. Sendo assim é fundamental que
educador utilize desses recursos como proposta pedagógica em sala de aula.
Partindo deste pensamento, entende-se que a aprendizagem é aquela que acontece
em situações que a atividade é significativa. Isto é, alguma coisa que se aprende de forma
prazerosa. Assim, como exposto antes cabe ao professor proporcionar essas situações.
No entanto, conclui-se que os educadores da escola que serviram de estudo de
caso, não ficam só no campo da teoria, já que prezam por uma educação de qualidade, e
tem em mente que somos educadores transformadores, com a finalidades de formar
cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres.
O uso do lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, tornandose uma tendência instintiva da criança. O ato de brincar proporciona que a criança
aumente sua independência, estimule sua sensibilidade tanto visual como auditiva,
desenvolva habilidades motoras, diminua a agressividade, exercite sua imaginação e
criatividade, aprimore sua inteligência emocional, aumente a integração, permitindo
assim, um desenvolvimento sadio.
As atividades lúdicas necessitam ser recuperadas para que as crianças aprendam
não somente conteúdos escolares, mas também aprendam sobre a vida. É preciso que o
professor (a) privilegie as condições facilitadoras de aprendizagem que a ludicidade
oferece em seus diversos domínios, sendo afetivo, social, perceptivo-motor e cognitivo
de forma a fornecer aos alunos uma educação de qualidade e prazerosa, para que os
mesmos possam aprender e reter o conhecimento. Pois através do brincar abrem-se
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grandes possibilidades ao aprendizado, fazendo com que a criança compreenda o que lhe
está sendo passado da maneira mais significativa, brincando e aprendendo.
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CAPÍTULO XXIX
O PAPEL DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA CONSCIENTIZAÇÃO DA
PREVENÇAO DO AEDES AEGYPTI NA ESCOLA
Roseli da Silva Tolentino76
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-29

RESUMO:
É cada vez mais preocupante a situação do Brasil frente às doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti. O número cada vez maior de casos de dengue, chikungunya e zica
preocupa a população e as autoridades. Diante do grave problema de saúde pública se
torna necessário deixar os alunos bem informados, tendo assim o ensino de Ciências esta
função de passar a informação de maneira clara e objetiva, conscientizando e tornando os
alunos pessoas capazes de agir diante a crise, através do Projeto Saúde na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Prevenção. Conscientizar. Saúde.

INTRODUÇÃO
A escola é o espaço que desenvolve várias temáticas atuais, sendo necessário
assim incorporar aos conhecimentos didáticos temas relativos à sociedade atual em que
vive. Para além de conteúdos programáticos, valores, deveres e direitos, a escola aprende
e ensina sobre as necessidades humanas. o mundo atual se depara com a catástrofe
ocasionada por um mosquito que espalha por onde passa doenças, muitas delas com
sequelas. A mobilização da comunidade escolar é fundamental para enfrentar essa
situação de forma permanente. Os programas, projetos e ações de vários âmbitos surgem
para ser desenvolvidos na escola, como forma de prevenir e conscientizar sobre o
combate.
Relataremos neste artigo a experiência realizada numa escola Pública da rede
Municipal de Monte Santo (BA), através do projeto “Saúde na escola”.
A situação do Brasil em relação à dengue tem se agravado cada vez mais nos
últimos anos. Essa situação constitui-se, igualmente, num dos mais importantes
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problemas de saúde pública exigindo avanços na busca de soluções e obtenção de
resultados satisfatórios nos programas de controle dos vetores, o que justifica o trabalho
em questão visto que são altos os índices de infestação no nosso município de Monte
Santo.
Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo principal visar a formação de
cidadãos conscientes e atuantes para a construção de uma sociedade de qualidade e como
objetivos específicos, conscientizar os alunos da importância da prevenção do mosquito
Aedes aegypti, estimular esses educandos a atuarem como multiplicadores junto a sua
comunidade e sistematizar as informações de forma a torná-las simples de serem
trabalhadas em sala de aula com os alunos.
Sendo assim, este trabalho relata o desenvolvimento do Projeto Saúde na Escola
através da disciplina de ciências.

DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA DESAFIOS PARA O CONTROLE DO
VETOR.
O Aedes aegypti é considerado o vetor mais importante da dengue, uma vez que,
estando adaptado ao ambiente urbano, esse mosquito vive em contato com seres humanos
integrantes de comunidades (FORATTINI, 1965). Apesar de ter sido considerado
erradicado em 1958 e termos permanecido sem surtos endêmicos durante alguns anos, a
partir de 1988, novos casos de dengue trouxeram a certeza de que este problema retornou,
com mais gravidade (SOUZA; SILVA; SILVA, 2010). A Organização Mundial da Saúde
(OMS) refere o Brasil como o país do mundo com a maioria dos casos notificados de
dengue, no século XXI.
O aumento da prevalência da dengue e o agravamento dos quadros apresentados
têm levado as autoridades sanitárias a considerarem a dengue como um dos principais
problemas de saúde pública de todo o mundo.
Freire (1999) propõe uma pedagogia da conscientização, na qual visualiza uma
consciência crítica a partir do conhecimento e da prática de uma classe. A pedagogia de
Freire requer um professor problematizador da realidade, pois se trata da pedagogia da
pergunta que requer diretividade, respeitando uma relação dialógica e dialética entre
professor e aluno.
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A dengue é uma doença infecciosa aguda e sistêmica, causada por vírus RNA,
pertencente à família Flaviridae, transmitida ao homem através da picada do mosquito
Aedes aegypti. Nas Américas, este vetor é o único transmissor com importância
epidemiológica, uma vez que estando adaptado ao ambiente urbano, esse mosquito vive
em contato com seres humanos integrantes de comunidades, tornando-se antropofílico,
depositando suas larvas em recipientes artificiais (BARRETO; TEIXEIRA, 2008;
FIGUEIREDO, 2005).
O vírus Zika é um arbovírus. Arbovírus são os vírus transmitidos por picadas de
insetos, especialmente mosquitos. A doença pelo vírus Zika apresenta risco superior a
outras arboviroses, como dengue, febre amarela e chikungunya, para o desenvolvimento
de complicações neurológicas, como encefalites, Síndrome de Guillain Barré e outras
doenças neurológicas. Uma das principais complicações é a microcefalia. A doença inicia
com manchas vermelhas em todo o corpo, olho vermelho, pode causar febre baixa, dores
pelo corpo e nas juntas, também de pequena intensidade (BRASIL, 2008).
O transmissor (vetor) do Zika vírus é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de
água parada para proliferar, portanto, o período do ano com maior transmissão são os
meses mais chuvosos de cada região, épocas quentes e úmidas. No entanto, o cuidado
com a higiene e a conscientização de não deixar água parada em nenhum dia do ano são
fundamentais, tendo em vista que os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até
encontrar as condições propícias para desenvolvimento (BRASIL, 2008).
A Febre pelo vírus Chikungunya é um arbovírus. Arbovírus são aqueles vírus
transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos, mas também pode ser um
carrapato ou outros. O transmissor (vetor) do chikungunya é o mosquito Aedes aegypti,
que precisa de água parada para proliferar, portanto, o período do ano com maior
transmissão são os meses mais chuvosos de cada região. No entanto, é importante manter
a consciência e hábitos sadios de higiene para evitar possíveis focos/criadouros do
mosquito Aedes Aegypti, que pode ter ovos resistindo por um ano até encontrar as
condições favoráveis de proliferação (tempo quente e úmido) (BRASIL, 2008).
O Ministério da Saúde alerta ainda que a dengue envolve vários fatores que
contribuem para permanência do vetor no meio ambiente, dentre eles destacam-se: a) o
aumento da densidade populacional em áreas urbanas; b) hábitos e biologia do vetor
transmissor, como já destacamos anteriormente, a sua capacidade de adaptação e
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sobrevivência; c) o abastecimento irregular de água e o aumento do lixo urbano, dados
que exploraremos ao destacarmos a correlação da dengue com fatores da Ecosaúde; d) o
aumento no transporte de pessoas e cargas, favorecendo a disseminação do vírus que
causa a dengue e a dispersão do seu vetor, além de destacarmos o grande deslocamento
de pessoas entre cidades e estados, bem como o fluxo de turistas para dentro e para fora
do país (BRASIL, 2009).

As medidas de prevenção e controle são semelhantes aos da dengue, chikungunya
e zica. A melhor forma de prevenção, e a mais eficaz de todas elas, é evitar a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis
criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas
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sem uso e manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas
e pratos de plantas.
Apesar de bastante difundidas, algumas informações não podem ser omitidas. É
importante salientar a importância de:
•

Não deixar água acumulada em recipientes;

•

Manter fechados recipientes, como caixas d'água;

•

Limpar os pratinhos de plantas;

•

Trocar a água e limpar recipientes onde são cultivadas plantas aquáticas;

•

Não deixar lixo exposto de maneira inadequada;

•

Acondicionar adequadamente pneus e garrafas;

•

Verificar semanalmente vasos sanitários desativados;

•

Fazer regularmente a manutenção de piscinas.
A prevenção e promoção de saúde se tornaram alavancas primordiais para a

execução de práticas sociais que aproximem a população do real problema enfrentado.
Um dos nós críticos encontrado no problema “Dengue” é a falta de informação da
população quanto às formas de prevenção da doença. As ações devem ir além da
assistência ou da informação, precisam envolver processos educativos de mobilização,
conscientização e trabalho em equipe (BRASIL, 2014).

EXPLANAÇÃO DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA
A promoção de saúde não é um tópico exclusivo do setor da saúde. Cada indivíduo
deve perceber sua importância fundamental para que os esforços tenham resultados
satisfatórios e para que dessa forma exista uma melhoria em sua qualidade de vida e
saúde. A saúde deve ser encarada como um recurso de vida, e não como objetivo de viver
(BRASIL, 2002).
Este trabalho baseou-se na metodologia da Pesquisa-ação. Essa metodologia
implica o desenvolvimento de estudos junto a grupos sociais, nos quais é necessário que
o pesquisador tenha compromisso com o grupo pesquisado a fim de buscarem a resolução
de problemas de um problema coletivo (OLIVEIRA, 2007).
Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2018, foram realizadas
algumas ações de sensibilização ao combate do mosquito Aedes aegypti.
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Para Rossi (2014), os programas de educação em saúde direcionados para crianças
e jovens têm sido realizados nas escolas, sendo esta uma grande difusora de informações
e um excelente meio de compartilhar ideias, tratando-se de uma importante ferramenta
para atividades educativas relacionadas à saúde, cumprindo um papel de formação de
cidadãos. Dentro das escolas é possível realizar palestras, trabalhos e campanhas onde os
alunos irão interagir com a realidade.
De início os professores da disciplina de Ciências se reuniram para montarem o
plano de aula. Deve-se colocar no plano de aula o que pretende passar para os alunos
sobre as doenças transmitidas pelo mosquito, características de cada doença, sua
transmissão, sintomas, tratamento e prevenção.
Após ser feita uma reunião, coordenadores e professores discutiram sobre as
metodologias que seriam aplicadas.
Na sala de aula, no primeiro momento deve-se apresentar os dados sobre a
situação epidemiológica do momento, mostrando o número de casos e óbitos no Brasil,
disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Apresenta-se os dados dos avanços da dengue, chikungunya e zica, informara
sobre as características de cada doença. Trazendo o conteúdo para a realidade do aluno,
trazendo informações de casos conhecidos, nessa fase dar ênfase nos sintomas.
Após conteúdos trabalhados, juntos mostraram as formas de prevenção. É
fundamental ensinar aos alunos maneiras de combater o Aedes aegypti, é nessa fase que
se destina a estimular algumas estratégias no combate ao mosquito que foram realizadas,
como:
Montagem de Murais: na escola foram feitos pelos alunos murais destacando os
perigos da dengue e os métodos de prevenção.
Confecção de panfletos: realizado em conjunto com os alunos e depois foram
impressos na escola e distribuídos no bairro da escola durante a passeata;
Organizadas passeatas: os alunos saíram em torno da escola recolhendo materiais
que são focos do mosquito, nesse caso tiveram o auxílio do sistema de coleta do município
e da Unidade de Saúde da Família (USF) da área de abrangência.
Aprendendo em casa: cada aluno elaborou um pequeno relatório das ações que
realizaram em casa para eliminar focos do mosquito e apresentaram em sala.
Na escola: eliminação dos possíveis criadouros de larvas.
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Criação de paródias: as turmas foram divididas em grupos, e criaram suas
paródias, onde foram apresentadas nos intervalos das aulas.
Reciclagem: criação de jogos didáticos-pedagógicos que visam o reforço da
prevenção, confecção de jogo de damas, quebra cabeça, puffs com pneus.
Para a avaliação do projeto foi feito um questionário (avaliação), individual para
saber o quanto eles realmente aprenderam sobre as maneiras de prevenção das doenças
em questão, utilizada como uma nota parcial que foi somado com os demais trabalhos
desenvolvidos por eles.
Todos os alunos se saíram bem na avaliação, foram participativos nas atividades
realizadas e gostaram do que fizeram.
Os alunos demonstraram conhecimento sobre o tema, evidenciado que o mesmo
tem sido discutido em sala de aula. Isso também demonstra um processo de divulgação
eficiente acerca das doenças transmitidas pelo mosquito e das formas de evita-la.
E para a culminância do projeto, foram expostos no intervalo das aulas os vídeos
construídos pelos alunos, realizando ações que acabam com o vetor da transmissão da
doença na sua casa e arredores de sua casa.
A estratégia surgiu efeito, pois na reunião com os pais dos alunos realizados pela
escola, os pais citaram a empolgação dos seus filhos no projeto e relataram o que eles
fizeram em casa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As avaliações aplicadas mostraram que quando o aluno entende realmente a
seriedade da questão, é atuante, persistente, coerente e ousada na responsabilidade
atribuída.
Os alunos, por sua vez, se mostraram bastante estimulados com o trabalho
desenvolvido na escola, principalmente com as atividades que envolveram a reciclagem,
a identificação das larvas coletadas e a eliminação de potenciais criadouros na escola, em
suas casas e outros locais por eles frequentados.
Considerando o exposto sobre os malefícios que o Aedes aegypti traz, sabe-se que
a educação é essencial para o combate deste, e os alunos podem ser os principais agentes
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transformadores de sua comunidade onde residem. Assim, se conseguirmos realizar a
formação destes, iremos alcançar a toda a população.
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CAPÍTULO XXX
O TRABALHO COM A LEITURA EM SALA DE AULA NO 6º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
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RESUMO:
Este artigo foi elaborado com objetivo de apresentar o resultado do Trabalho de
Conclusão de Curso na área de Educação, especificamente, Especialização em
Linguística Aplicada ao Ensino de Português, realizado, em 2019, enfocando a leitura
como aliada na melhoria do rendimento escolar mediante a defasagem na aprendizagem
detectada em grande parte dos alunos das escolas públicas. Tratou-se, portanto, de uma
pesquisa bibliográfica com estudos sobre o tema, ao ter como base um referencial teórico
pautado em autores conceituados na área de educação. Assim sendo, a escola,
reconhecidamente, responsável pela formação do leitor e a leitura fundamental para
aquisição do conhecimento, as reflexões deste estudo fazem-se necessárias para os
debates estabelecidos pelos profissionais do ensino, os professores, em busca de
caminhos que apontem para uma possível ampliação de eficiência ao ensinar e aprender
seja o professor, seja o aluno.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Aprendizagem. Ensino.

INTRODUÇÃO
O presente estudo trata da importância da leitura ao enfatizar as principais
dificuldades enfrentadas pelos educadores e pelos alunos nas questões relacionadas ao
ensino, e, aprendizagem das escolas públicas por meio dos resultados das avaliações
aplicadas pelo governo brasileiro, como, Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), realizada por amostragem das Redes de Ensino de cada unidade da Federação e
Prova Brasil, aplicada aos alunos de 5º e 9º anos, correspondentes ao final dos ciclos dos
anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental.

77 Pós-graduada em Linguística Aplicada ao Ensino de Português pela Universidade Estadual de Montes Claros
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78 Mestre em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professor de educação
superior da Unimontes. E-mail: c.alburquerque@bol.com.br.
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Tais avaliações objetivam medir a qualidade, equidade e eficiência do ciclo de
alfabetização das redes públicas e se constituem em práticas diagnósticas utilizadas para
implementar novas propostas para o ensino, mas que, segundo análise de pesquisa
realizada por Alves et al. (prelo) apud Barros (2017) não vem apresentando soluções no
combate ao fracasso escolar, pois atentam para os sentidos de quantidade em detrimento
dos sentidos de qualidade da educação básica, porque vale mais a quantidade de acertos
nas provas do que o processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, Barros e
Rodrigues (2016) reiteram que o ensino de leitura é elaborado com o objetivo de
responder às demandas e às finalidades da escolarização em detrimento dos processos de
formação dos sujeitos para as suas áreas de formação tecnóloga e superior. Por essa razão,
o aluno reproduz uma informação durante uma avaliação, mas não é capaz de administrar
tal informação no seu cotidiano.
Esta realidade de sistematização do ensino na escola brasileira justifica o tema que
aponta para a necessidade de valorização do espaço de leitura em sala de aula, não como
cumprimento de dever, ler por ler, mas como leitura efetiva que possibilite o
desenvolvimento da aprendizagem do aluno, contemplando a definição do Parâmetro
Curricular Nacional (BRASIL, 1997, p. 53) de que 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 e de tudo o que sabe sobre
a língua. Não se trata apenas de extrair informações da escrita,
decodificando-a, letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma
atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os
sentidos começam a serem constituídos antes da leitura propriamente
dita. Qualquer leitor que conseguir analisar sua própria leitura
constatará que a decodificação é apenas um dos procedimentos que
utiliza quando lê.

Assim, ao avançar para a interpretação e compreensão, dentro de uma concepção
que aborde a leitura como essencial para a construção do conhecimento, conforme coloca
Martins (1997, p. 32):
A leitura pode ser conceituada como sendo um processo de
compreensão de expressões formais e simbólicas que se dá a conhecer
através de várias linguagens. Portanto, a leitura não se limita apenas a
decifração e decodificação de sinais gráficos. É muito mais do que isso:
exige do indivíduo uma participação efetiva, levando-o à construção do
conhecimento. Assim sendo, aprender a ler passa a ser não só um
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processo cognitivo, mas também uma atividade social e cultural
essencial para a criação de vínculos entre cultura e conhecimentos.

Desse modo, no contexto de fracasso escolar vivenciado nos últimos tempos,
principalmente nas escolas públicas, observa-se que a situação se agrava no 6º Ano do
Ensino Fundamental. Nesta etapa, conforme observado por uma pesquisa realizada numa
escola de Ensino Fundamental na cidade de Medina, no Estado de Minas Gerais (MG),
em 2016, parte significativa de alunos recém-chegados do ciclo inicial de continuidade,
apresenta dificuldade básica de leitura, muitas vezes nem soletram, e isso acaba se
transformando num desafio para os professores, principalmente, o professor de Língua
Portuguesa que precisará adotar métodos de alfabetização, e os demais ficam
impossibilitados de desenvolver seus conteúdos, pois a falta de capacidade e competência
inibe a progressão de seus estudos em outras disciplinas. Esta observação reforça-se em
Silva (2002, p. 16) que diz:
A leitura ocupa, sem dúvida, um espaço privilegiado não só no ensino
da língua portuguesa, mas também no de todas as disciplinas
acadêmicas que objetivam a transmissão de cultura e de valores para as
novas gerações. Isso porque a escola é, hoje e desde há muito tempo, a
principal instituição responsável pela preparação de pessoas para o
adentramento e a participação no mundo da escrita utilizando-se
primordialmente de registros verbais escritos (textos) em suas práticas
de criação e recriação de conhecimento.

Nesse sentido, faz-se necessário o trabalho com a leitura em sala de aula,
envolvendo todos os conteúdos e professores na busca por metodologias eficazes no
combate à defasagem do aluno, capazes de despertar neste o prazer em ler e aprender.
Diante disso, questiona-se: Como trabalhar a leitura em sala de aula para minimizar a
defasagem escolar no 6º ano do Ensino Fundamental?
Com o objetivo de sanar dificuldades escolares nas diversas áreas de
conhecimento e inserir o aluno no mundo da leitura significativa para o processo de
aprendizagem e formação, este estudo espera: promover o desenvolvimento do
vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas.
A habilidade de leitura proporciona o desenvolvimento de outras habilidades
como a escrita. À medida que o aluno lê, vai ampliando sua capacidade de reconhecer
inclusive seus erros ortográficos e adequá-los ao contexto de uso dos mesmos.
Visando analisar esta abordagem, este estudo utilizou-se da metodologia de
investigação, numa revisão bibliográfica sobre o tema, tomando como referencial teórico
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alguns autores que discorrem sobre o assunto, dentre eles: Martins (1997), Silva (2002),
Freire (2006), Kleiman (2000).

A LEITURA: ALGUMAS POSSIBILIDADES DE AMPLIAÇÃO DO LÉXICO DO
SUJEITO POR MEIO DOS SENTIDOS DAS PALAVRAS
Abrir espaço para que o aluno atribua sentido ao texto não significa,
simplesmente, que ele liste palavras, mas promover atividades que desenvolvam sua
capacidade de interpretar e compreender, entender e produzi-lo. Não obstante, ao
trabalhar a ampliação do vocabulário para além da sua comunidade de fala, ao possibilitar
a adequação às diversas situações de uso da língua, atentando não somente para o ensino
de morfologia, ortografia, mas associando à aquisição da habilidade comunicativa, à
importância do léxico, à relação de sentido das palavras e aos aspectos que envolvem a
coesão e coerência na produção textual. Assim, ajudá-lo a compreender as regras
ortográficas de forma eficaz possibilita usar outros recursos que fujam das práticas
tradicionais de leitura e direcionem para a compreensão de mundo, como pontua Freire
(2006, p. 08 e 11):
Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a ler
mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica
de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e
realidade. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica
implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.

Nesse sentido, há de se levar em conta a importância da função do léxico no
processo interativo da leitura, pois, conforme acredita Kleiman (2000, p. 132): “o
problema do aluno em identificar o significado do léxico, no contexto do texto, deve-se
ao ensino, pois a escola oferece atividades apenas automáticas, requerendo pouco ou
nenhum envolvimento das capacidades cognitivas do aluno”.
Assim sendo, a investigação que representou um olhar sobre a importância da
leitura como facilitador da aprendizagem para alunos e docentes do Ensino Fundamental
das escolas públicas, foi realizada através de uma análise e reflexões sobre o tema e neste
contexto buscou-se identificar as supostas causas das dificuldades apresentadas pelos
alunos, através de diferentes estudos que proporcionaram tais discussões.
A leitura se apresenta, no entanto, como uma grande aliada, como um instrumento
de desenvolvimento integral do indivíduo e está presente não só no Ensino Fundamental,
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anos iniciais, mas em toda a vida social e estudantil do sujeito, pois segundo Bakhtin
(1992) a literatura infantil é capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo,
responsável pela sua aprendizagem, que sabe compreender o contexto em que vive e
modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Cabe ao professor aguçar a curiosidade do
aluno, levando-o a acreditar que a leitura proporcione momentos de prazer e
descontração, além de desenvolver o potencial cognitivo do alunado.
Considera-se a escola como a principal formadora de leitores, apesar de todas as
dificuldades encontradas no ambiente escolar. E o professor é a parte ativa no processo
de estímulo à leitura, assim, ele serve como exemplo, levando o aluno a perceber que a
leitura faz parte de seu cotidiano e é uma das ferramentas capazes de levá-lo ao
desenvolvimento de várias habilidades e competências, igualmente, como: falar, ler e
produzir textos. Portanto, o professor precisa ser modelo no processo de desenvolvimento
da leitura e como enfatiza Lajolo (1995), os profissionais mais, diretamente, responsáveis
pela iniciação na leitura, no caso, os professores devem ser bons leitores, precisam gostar
de ler, precisam ler muito e precisam envolver-se com o que leem. Assim, ele encanta o
aluno por meio de sua apresentação exterior do que lera.
Desse modo, outros autores compartilham esse pressuposto e professam para
promover o desenvolvimento da leitura, não basta apenas teorizar sobre a importância e
seus benefícios, é preciso professores competentes, que sintam, eles próprios, o prazer da
leitura e possam apresentar um amplo repertório de leitura e condições de dialogar e
interagir. O professor é peça fundamental no ensino e deve criar estratégias de estímulo
e incentivo, pois, conforme Martins (1997, p. 34):
A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a
de criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem,
conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as
dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim, criar
condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso
aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre sua leitura,
isto é, sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, ideias, situações
reais ou imaginárias.

Nesse sentido, ao iniciar o trabalho de leitura, é prioritário que valorize os
conhecimentos prévios do aluno e faça com que ele se sinta integrado à escola. A escolha
de gêneros textuais deve ser adequada ao grupo de alunos, levando em conta as
especificidades de cada faixa etária. É preciso que os alunos estejam motivados e
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compartilhem a leitura expondo opiniões, que se sintam dentro do contexto do texto lido
para que possa atribuir um novo significado ao texto. Segundo as reflexões de Petit
(2008), ao fazer a leitura, o indivíduo se apropria do texto, dando a este outro significado,
outro sentido, interpretando-o de outra forma. Assim, a leitura passa a ser uma afirmação
de singularidade, tornando-se uma perspectiva de independência do ser humano, como
autonomia e construção de si.
Segundo Lajolo (1995) deve-se incentivar a leitura como fonte de prazer e
sabedoria, para entender o mundo e viver melhor, pois o poder da leitura vai além dos
limites da escola, segue o aluno durante toda a sua vida, mas é da escola o papel de
estimular o desenvolvimento das habilidades leitoras do aluno. Na atualidade, sabe-se
que, na maioria das escolas, o estudo se dá de forma mecânica para cumprimento de uma
obrigação, visando a nota e/ou aprovação.
Assim sendo, o trabalho com a leitura transformadora é uma proposta interessante
e vale a pena, de modo particular, o graduando refletir sobre o tema e levar consigo para
a profissão, porque esse é o seu diferencial e o começo de uma mudança de postura que
venha a ter reflexos positivos no futuro, pois a questão da qualidade em educação vem
sendo muito debatida e as críticas recaem, basicamente, no profissional, na formação
inadequada ou insuficiente que gera uma atuação deficitária e consequentemente, o
fracasso, onde o maior prejudicado é o educando.
Conforme esse saber, espera-se por uma mudança no sistema educacional que
venha provocar a transformação necessária à solução do problema advinda da vontade
política dos governantes. Nesse contexto, acredita-se que o bom profissional não deva
buscar culpados nem os culpar, mas assumir o encargo de ensinar por meio da docência
e do encargo didático.
Nesse sentido, eleger a leitura como essa ferramenta aliada é uma atitude
inteligente do professor, pois, certamente, ele entende que a escola deve levar o aluno a
ampliar sua participação social e exercitar, efetivamente, sua cidadania, a tornar-se
usuário competente da linguagem. Possibilitar uma formação que lhe permita
compreender, criticamente, as realidades sociais e nela agir, sabendo, para tanto,
organizar sua ação, através da apropriação do conhecimento e seus meios de produção e
divulgação. Tudo isso está, estreitamente, ligado à leitura. É compreendido como um grau

363

de letramento, que inclui tanto saber decifrar o escrito quanto ler/escrever com
proficiência de leitor competente.
Dessa forma, compreende-se que é imprescindível se apoiar num planejamento
que contemple o ensino de leitura para os diferentes ciclos e níveis de ensino, alterando
o grau de aprofundamento e complexidade dos textos e gêneros selecionados ao longo do
processo de escolaridade. É recomendável a utilização dos conceitos apreendidos nas
concepções estudadas para formatação de um plano coeso, que atenda as diversidades e
atente para o potencial individual, pois, como afirma Leffa (1996, p. 75), a compreensão
de um texto não depende das características intrínsecas do mesmo, mas do conhecimento
prévio compartilhado entre o autor e o leitor. Cada um tem dentro de si uma representação
do mundo e compreender um texto é relacionar elementos dessa representação com
elementos do texto.
O texto será mais ou menos compreensível, não porque apresenta um vocabulário
mais ou menos difícil, mas porque apresenta uma realidade que está mais ou menos
próxima dessa mesma realidade. Não se entende um texto cujo assunto se desconhece,
ainda que escrito com palavras simples e de alta frequência no cotidiano.
No processo de compreensão do texto, o leitor utiliza conhecimentos prévios que
lhe permite fazer inferências importantes para o entendimento global. Para Kleiman
(2000, p. 13), pode-se dizer, com segurança, que sem o engajamento do conhecimento
prévio do leitor não haverá compreensão. Dessa forma, entram vários níveis de
conhecimento: linguístico, textual e de mundo, os quais interagem entre si, para que o
leitor atribua sentido ao que lê (KLEIMAN, 2000, p. 20):
Quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior sua
exposição a todo tipo de texto mais fácil será sua compreensão, pois o
conhecimento de estruturas textuais e de tipos de discurso determinará,
em grande medida, suas expectativas em relação aos textos,
expectativas estas que exercem um papel considerável na compreensão.

Na verdade, ao ler, o indivíduo constrói seus próprios significados, elabora suas
próprias questões e rejeita, confirma, e/ou reelabora suas próprias respostas, a partir de
sua própria história. Só a leitura como atividade social e reflexiva, pode propiciar uma
relação criativa, crítica e libertadora. Portanto, o desafio de ensinar através da leitura deve
ser defendido, pois possibilitar aos alunos o contato com os mais diversos tipos e gêneros
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de textos induz a capacidade de questionar sobre as coisas do mundo e extrapola o
aprendizado do saber ler codificado, a leiturização.
Assim sendo, o professor apresenta-se como peça fundamental deste processo,
pois dele se espera ações determinantes para esta mudança no aprendizado escolar. Ele
precisa envolver-se com a leitura enquanto objeto de conhecimento, compreendendo a
sua natureza, os processos cognitivos nela envolvidos e o modo como a criança aprende,
o que, por sua vez, exige um projeto de formação de professores continuamente assistida,
em que este possa ser auxiliado no processo de aproximação e exploração deste objeto,
valorizando-se o seu saber pedagógico prévio.
Solé (1998) acredita que a resolução para o problema da formação de leitores,
dentro da escola, não está só na disseminação de novos métodos de ensino, que, em geral,
são elaborados por especialistas distanciados da realidade da escola e da sala de aula; mas
que passa também pela mudança da concepção que o professor tem sobre a leitura e que
está na base de sua ação pedagógica e a orienta. A escola basicamente ensina a ler, mas
não propõe tarefas para que os alunos pratiquem essa competência, ou seja, fica apenas
no que diz os textos, sem incorporar o que eles trazem para transformar o próprio
conhecimento, interrogando, questionando ideias prévias que levem a pensar de outro
modo.
A leitura é uma habilidade que deve fluir num processo contínuo de escolarização
e ensinar a ler deve ser tarefa de todas as disciplinas. Não apenas para aprender, mas
também para pensar. Não apenas como meio de adquirir informação, mas para tornar
alunos mais críticos e capazes de considerar diferentes perspectivas. É preciso planejar
estratégias específicas para ensinar os alunos a lidar com as tarefas de leitura dentro de
cada disciplina, onde o professor de línguas tem um papel importantíssimo para ajudar os
alunos a melhorar a leitura e a composição de textos no campo de ação da própria língua
e da literatura. Na concepção de Solé (1998), os responsáveis das demais disciplinas
podem lidar com textos mais específicos de suas áreas e sempre que possível, trabalhar
com enfoques mais globalizantes, com toda a equipe reforçando procedimentos de leitura.
Para fomentar a leitura, o docente deve demonstrar seu gosto por ela, comentar
sobre os livros preferidos, recomendar títulos, levar um exemplar para si mesmo quando
for à biblioteca com os alunos. Estes devem encontrar bons modelos na escola,
especialmente aqueles que não possuem exemplos em casa. É fundamental que os alunos
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compreendam que estão envolvidos em um projeto de construção de conhecimento ou de
busca e elaboração de informações para cobrir uma necessidade de saber. Muitas vezes,
o problema é que eles não sabem bem o que estão fazendo. Neste caso, é natural que o
grau de participação seja o mínimo necessário para cumprir a tarefa. Quando os objetivos
de leitura são claros, fica fácil trabalhar, pois os alunos ficam mais dispostos a consultar
os textos e utilizar o conhecimento prévio, realizar inferências para interpretar, identificar
as coisas que não entende e esclarecê-las.
A leitura não seja realizada se sobrar um tempo no final da aula, nem apenas para
realizar outra atividade com base nela, deve, sim, ser a atividade central nas aulas, em
suas diferentes modalidades: leitura pelo professor, leitura pelo aluno, leitura
compartilhada, leitura para apresentar aos outros. Ler e apreciar um texto, atribuir sentido
a ele, reler, comentar, comparar com outras leituras, ouvir a opinião de outras pessoas
sobre o mesmo texto. São ações que a escola pode desenvolver com os alunos em
diferentes faixas etárias. Os professores devem motivar os alunos a conhecer diversos
gêneros textuais, escritores e suas obras, valorizar diferentes estilos e compartilhar com
eles os critérios de seleção das obras ou textos a serem lidos.
A modalidade de leitura compartilhada apresenta resultados interessantes ao
ambiente escolar. Nela os alunos e professor leem juntos um mesmo texto e apresentam
suas ideias sobre o que foi lido. O que dá aos alunos um modelo leitor, neste caso, o
professor, e promove a troca de ideias. O fato de comentar ou ouvir sobre o que leu, ajuda
atribuir sentido ao texto.

Ao ouvir outras interpretações sobre um mesmo texto,

considera-se outros pontos de vista, o que pode modificar, ampliar ou reforçar o próprio
ponto de vista. Isso induz o leitor a localizar no texto o que possibilitou a análise do
colega e a buscar entender o conteúdo para ampliar sua interpretação sobre aquela e outras
leituras.
Outra modalidade necessária e na qual a escola deve investir é a leitura feita pelo
aluno. Os professores, atualmente, reclamam que os alunos leem pouco e que não leem
bem, porque não leem com fluência, ainda que isso não signifique compreender o que se
lê, pois é possível ler rapidamente, sem entender o assunto de que trata o texto. A leitura
de um texto requer conhecimento de seu propósito por parte dos alunos, já que a fluência
tem a ver com a intenção da leitura: para que ler, quais estratégias serão utilizadas e o que
se espera no final.
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Uma aliada da fluência é a leitura em voz alta, pois permite ao aluno preparar-se,
ensaiar, compreender para comunicar e expressar a outros um sentido. Ler para outras
pessoas requer habilidade, concentração e expressividade, porque envolve entonação,
ritmo e ênfase. Ler em voz alta é fundamental para desenvolver a fluência, mas não deve
servir para avaliar o desempenho do aluno, como era feito historicamente, de modo a
surpreender o aluno, sem uma preparação prévia. Ao contrário, a atividade e a forma
como vai ser feita a leitura deve ser previamente definida entre as partes envolvidas, a
seleção do que se lê, ensaios da apresentação, ajustes em aspectos necessários, para, por
fim, apresentar ao público planejado.
Os projetos didáticos somente com atividade de leitura ainda não ocupam o espaço
desejável nas escolas. Normalmente envolvem leitura com produção escrita. É importante
abordar que nem toda proposta de leitura precisa envolver uma proposta de escrita. Ler
por ler também pode ser uma atividade utilizada pela escola para despertar o prazer pela
leitura e ler para apresentar a outras pessoas é um grande desafio que pode ser exercitado
através da dramatização para estimular a capacidade interpretativa do aluno.
Portanto, o trabalho com leitura deve ganhar um novo olhar por parte dos professores, visando promover momentos e atividades variadas, com propósitos claros e
objetivos definidos de acordo com as turmas, séries/anos. As atividades de leitura devem
estar presentes em toda escolaridade como desafio proposto para ampliar a experiência
dos alunos com os textos e colaborar na compreensão do que se lê, ajudando-os a
interpretar e argumentar sobre o seu ponto de vista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo impulsionou a investigação das causas das dificuldades
enfrentadas por alunos e professores do ensino fundamental que resultam em deficiência
na aprendizagem e consequentemente, no fracasso escolar. Dentre os vários fatores
responsáveis por essas dificuldades, percebe-se que a leitura é o mais relevante no
tangente ao âmbito escolar, por consequente a falta dela ou a forma inadequada e
ineficiente com a qual se trabalha na maioria das escolas. O que se conclui é que o
indivíduo sem experiência com a leitura como prática do exercício do pensamento, do
raciocínio lógico ou subjetividade, está fadado ao fracasso escolar, social, cultural e
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político. Portanto, cabe à escola se fazer eficiente no seu papel de ensinar e utilizando a
leitura como instrumento de ensino, buscar formar leitores no ensino fundamental,
priorizando o 6º Ano, quando o aluno atravessa a continuidade dos anos iniciais e
apresenta maiores dificuldades de aprendizagem tanto nos aspectos de ortoépia quanto de
sinais diacríticos.
Este é o momento chave, onde este aluno pode perder de vez o interesse e se
bloquear para a aprendizagem. Portanto, é o momento estratégico e crucial para o
professor de Língua Portuguesa colocar em prática uma metodologia atraente e eficaz no
processo de reconquistar a autoestima do aluno através da leitura, recuperando seu desejo
de aprender, pois quem é leitor, é bom em Português e, consequentemente, nas demais
disciplinas.
Percebe-se, então, pela orientação desse estudo, a necessidade de uma prática
pedagógica voltada para um trabalho contínuo de incentivo à leitura, de modo a fazer do
ato desta, um acontecimento que produza sentido no e para o educando. É um desafio
para o professor refletir seus atos e estabelecer novas estratégias para planejar e organizar
um espaço favorável de aprendizagem, de maneira a atender as necessidades e
particularidades de cada aluno, promovendo o acesso ao livro e aos diversos gêneros
textuais. Considerando que o ato de ler proporciona o conhecimento de mundo, através
da produção de sentido que promove no leitor um aumento do senso de observação e
análise, estabelecendo para si, ponto de vista que mudará a própria visão de mundo.
Portanto, ensinar é dar condições ao aluno para que ele se aproprie do
conhecimento e se insira nessa construção como produtor do saber, tornando-se capaz
dessa apropriação. Os professores devem entender que essa é uma tarefa da escola e que
há muito a se fazer nesse sentido. A sugestão é trabalhar de forma criativa e inovadora,
voltada para a busca do aprendizado e do gosto por ler, pois a leitura é essencial para a
formação e desenvolvimento cognitivo do indivíduo e deve se fazer presente no cotidiano
escolar. No ensino fundamental, principalmente no 6º Ano, é muito importante trabalhar
com a leitura de forma correta, abrangendo formação do leitor e o aprofundamento dos
conhecimentos literários. Assim, a escola será contexto das leituras que farão sentido a
quem leia, o aluno, interagindo e interferindo na sua história.
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CAPÍTULO XXXI
O USO DAS TECNOLOGIAS COMO METODOLOGIA E AVALIAÇÃO NA
APRENDIZAGEM
Ivânia Cortez de Moura Araujo79; João Batista Severo da Silva80.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-31

RESUMO:
O referido artigo é resultado de pesquisa bibliográfica. Tem como objetivo propor uma
analise a respeito das tecnologias da informação e da comunicação dentro do contexto
escolar e a forma de como elas devem ser utilizadas da constituição do ensinoaprendizagem do indivíduo. A escola, enquanto instituição social, é convidada a atender
de modo satisfatório as exigências desse novo modelo de sociedade. Pois estamos
presenciando inovações das tecnologias da informação e comunicação que é de
fundamental importância que a escola aprenda os conhecimentos referentes a elas para
poder repassá-los aos estudantes, já que é preciso que a escola propicie esses
conhecimentos e habilidades necessários ao aluno para que ele exerça integralmente a sua
cidadania.
PALAVRAS CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação. Metodologias.
Avaliação.

INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda um tema bastante discutido nos dias atuais e que aponta
alternativas para melhorar a nossa comunicação, pois cada vez mais as chamadas TICs
estão presentes no cotidiano de cada um de nós. Essas tecnologias que identificamos
como tecnologias da informação e da comunicação vêm transformando a sociedade atual
em todas as esferas da estrutura social como um todo, seja política, econômica, jurídica e
do trabalho todos esses segmentos passarão pelo o processo de mudanças.
Tais mudanças ocorrem em razão da evolução das tecnologias da informação e da
comunicação (TICS), permitindo que a população tenha acesso à informação de maneira
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mais rápida e fácil sobre tudo que acontece referente às mudanças em diversos segmentos
das áreas dos conhecimentos principalmente no meio acadêmico, onde são discutidas e
construídas os saberes.
Em detrimento desses saberes é importante ressaltar que essa evolução das TICs
vem ocupando um grande espaço na sociedade, independentemente da faixa etária de
idade, sexo ou classe social, uma vez que, as mesmas ajudam e facilitam o dia a dia de
cada cidadão. Mas, infelizmente, grande parte da população ainda não tem acesso a essas
ferramentas ou instrumentos tecnológicos. Alguns por opinião própria preferem não fazer
uso das mesmas, enquanto, outros por não terem paciência ou tempo, para aprender a
utilizar e manusear esses instrumentos tecnológicos que é exigido no mundo globalizado,
onde a exigência pelo o uso dessas tecnologias é cada vez maior no que diz respeito ao
ensino-aprendizagem.
Neste sentido, é necessário compreender que as tecnologias de informação e da
comunicação (TICs), abrem um leque de novas possibilidades para que o indivíduo
vivencie processos críticos em todos os segmentos do conhecimento ampliado, assim, a
capacidade de interlocução por meios das diferentes linguagens que tais recursos
propiciam aos inúmeros e mais variados métodos de ensino e aprendizagem, no que diz
respeito à construção do conhecimento.
Portanto, é essencial conhecer esses instrumentos tecnológicos e as possibilidades
metodológicas que as novas tecnologias trazem para trabalhar o conteúdo através de
atividades criativas de um processo de desenvolvimento e aprimoramento consciente e
reflexivo da aprendizagem utilizando pedagogicamente os recursos tecnológicos
disponíveis objetivando transformar o ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar.
Moran, Masetto e Behrens (2007, p. 11) afirma que muitas aulas convencionais
estão ultrapassadas, aulas baseadas no meio expositivo, onde o professor é o retentor do
conhecimento e o aluno é o receptor, ou seja, o professor transmite o conhecimento e o
aluno decora o conteúdo para realização de provas. Porém, o autor afirma também que
“[...] se ensinar dependesse só de tecnologias, já teríamos achado as melhores soluções
há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo”
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2007, p. 12).
Cabe salientar que nos dias de hoje ou no momento atual não se discute se a
instituição de ensino deve ou não fazer uso dessa tecnologia como instrumento
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educacional, pedagogicamente falando, ela é uma realidade dentro e fora do contexto
educacional. O que precisamos entender e termos consciência é a forma de como utilizar
essas ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem de maneira correta,
proveitosa e eficiente na construção desse conhecimento.
Nessa construção de saberes as TICs foram importantíssimos para o avanço na
área da educação, principalmente no Ensino Superior, com metodologias utilizadas na
formação do ensino e na materialização curricular além do acesso às informações para
efetivação do ensino-aprendizagem, como é o caso do ensino a distância (EAD).
A metodologia utilizada na construção deste artigo foi à pesquisa bibliográfica,
buscando evidenciar o momento atual, no qual os meios tecnológicos vêm tomando conta.
O objetivo geral deste trabalho é propor uma análise a respeito das tecnologias da
informação e da comunicação dentro do contexto escolar e a forma de como elas devem
ser utilizadas da constituição do ensino-aprendizagem do indivíduo.
Contudo, tem-se como objetivos específicos: compreender que as TICs já são uma
realidade dentro e fora do ambiente escolar. Além disso, fazer com que os indivíduos
tenham acesso ao uso dessas ferramentas de modo mais prático e rápido Neste sentido, o
trabalho dividiu-se da seguinte forma: uma abordagem histórica sobre tecnologia entre
2014 à 2019, enfatiza-se ainda o uso das tecnologias como ferramentas no processo de
ensino-aprendizagem, aborda-se ainda como trabalhar as TICs em sala de aula de forma
inclusiva outro abordado e que merece bastante atenção é como avaliar através das TICs.
Encerrando as discussões, são mencionadas as principais conclusões a eu
chegamos em relação ao tema proposto e o papel dos professores frente ao desafio
imposto com o surgimento dessas novas ferramentas de trabalho que auxiliam no
processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem desse aluno.

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE TECNOLOGIAS ENTRE 2014 A 2019
O conceito do nome tecnologia surgiu na Grécia, os termos Téchne (arte, destreza)
e Logos (palavra, fala) assim unidos tem a finalidade das artes. Podendo-se dizer que é a
ciência de aplicação de conhecimentos vindo de questionamentos sobre o mundo natural,
e se trata do processo de adaptação do meio, propondo soluções aos problemas com
estratégias de resolução, sendo um processo de fusão entre ciência e técnica.
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A tecnologia da informação e comunicação (TIC) teve uma explosão na última
parte do século XX para o começo do século XXI, neste período não houve uma única
área da vida humana que não foi impactada pelo desenvolvimento: financias, saúde, as
comunicações etc. O conhecimento se multiplicou mais rápido, o mundo se tornou um
lugar interconectado. Com todas as mudanças o uso dessas tecnologias expandiu a área
educacional, onde gerou a necessidade de competências necessárias para esse novo
contexto que os indivíduos estavam inseridos.
A revolução da informática trouxe consigo impactos, principalmente na educação
foi a que mais sofreu com essas transformações. Mediante o processo de introdução do
computador e da internet na vida dos alunos, trouxe uma avalanche de informações e
conceitos, para a escola e professores, que muitos não estavam preparados para absorver,
isso repercutindo até os dias atuais, porém sendo um desafio para educadores que não
dominam o uso dessas ferramentas.
Perante a necessidade de se conviver com as TICs na educação, é de grande
importância analisar e refletir sobre os benefícios, as mudanças, os conhecimentos
indispensáveis e as negatividades na aplicação dessas tecnologias ao aprendizado do
aluno. Segundo Meirinhos.
As redes de aprendizagem digital permitem expandir a aprendizagem
escolar muito para além dos seus muros. A interação e colaboração a
distância é hoje uma realidade e são necessárias novas abordagens
pedagógicas para poder tirar proveito educativo da comunicação e
acesso à informação virtualizada (MEIRINHOS, 2015, p. 3).

As tecnologias fornecem recursos adequados à diversidade necessária de cada
aluno, oportunizando que o professor apresente de forma diferente as informações,
melhorando o processo de ensino aprendizagem, pois criam ambientes virtuais,
colaborando para a assimilação dos conteúdos. Com o auxílio das TICs e a internet são
formas de atrair a atenção dos alunos, desenvolvendo habilidades para captar informações
mais rápida.
Elas proporcionam que os alunos construam seus saberes com acesso às
informações, a partir da comunicabilidade e interação com o mundo, havendo troca de
conhecimentos e experiências isso são constantes no mundo virtual, dessa forma as
tecnologias da informação e comunicação são recursos dinâmicos para educação,
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proporcionando a intensificação na melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas em
sala de aula e fora dela.
Apesar do interesse dos alunos pelas tecnologias, ainda existe muita dificuldade
em incorporá-la à prática pedagógica. Portanto, alguns aspectos que apontam evidências
de que a exposição às TICs, principalmente antes da adolescência, pode trazer prejuízos
sérios. Com o aumento do uso de computadores nas últimas décadas deu origem a uma
geração imediatista e falante da linguagem digital, geração essa conhecida como geração
Z. O Z vem do inglês ¨zapping¨ e se refere a mudar de canais rapidamente, trocar
constantemente de canais, formando assim uma geração antena só na vida virtual e
esquecendo da vida real.
Antonio nos diz:
Os alunos estão insatisfeitos com o “atraso” da escola e o seu relativo
isolamento do mundo tecnológico. Sem o consentimento ou orientação
do professor, os alunos utilizam seus celulares para “agendar suas
tarefas, consultar dicionários e enciclopédias, pesquisar sobre temas
que aprendem em aula, registrar lousas e quadros de aviso por meio de
imagens, trocar informações com colegas e até mesmo praticarem
outras línguas” (ANTONIO, 2014, p. 4).

Com o aumento no acesso ao computador e internet em casa ou na escola, teremos
o aumento de informações, além de se tornar um professor atualizado, usuário da internet,
os alunos digitais da geração Z querem mudanças na prática pedagógica. O modelo
tradicional onde o professor é o detentor da informação, não se aplica mais na era digital.
Agora as informações estão disponíveis na internet, onde os alunos não dependem mais
do professor para obtê-las, e o acesso é livre.
Além de mudanças na prática e metodologias pedagógicas é necessário que o
professor esteja compatível com o avanço desse mundo digital, para orientar aos alunos
a forma de como usar adequadamente o computador, para fins de melhoria no seu
processo de ensino, assim não causando prejuízo à cognição e potencializando o
aprendizado para um melhor futuro.

O USO DAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM
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No contexto social em que nossas escolas estão inseridas é difícil pensarmos na
nossa prática pedagógica sem uma utilização de recursos tecnológicos, de maneira direta
ou indireta, no trabalho com os alunos, professores e funcionários, estamos sempre
utilizando essas ferramentas. O professor tem que possibilitar a elaboração de um
planejamento que contemple seu uso de maneira crítica, com vista ao desenvolvimento
efetivo da aprendizagem fazendo parte de nossa realidade atual.
Alguns, porque não dizer a maioria dos professores relatam que os alunos ainda
não veem a tecnologia como uma ferramenta de acesso ao conhecimento, não utilizam a
tecnologia a seu favor. Muitas vezes nem os próprios professores sabem como usa
tecnologia de forma a instigar o aluno à aprendizagem. O uso das tecnologias deveria ser
contemplado no Projeto Político Pedagógico - PPP, colocando-se à disposição dos
professores para sanar as necessidades encontradas na transmissão de conhecimentos
específicos e não determinando seus fins.
Essas novas tecnologias trouxeram grande impacto a Educação, criando
novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e
especialmente, novas relações entre professor e aluno. Existe hoje
grande preocupação com a melhoria da escola, expressa, sobretudo, nos
resultados de aprendizagem de seus alunos. Está informado é um dos
fatores primordiais nesse contexto. Assim sendo, as escolas não podem
permanecer alheias ao processo de desenvolvimento tecnológico ou à
nova realidade, sob pena de perder-se em meio a todo este processo de
reestruturação educacional (FERREIRA; CASTIGLIONE, 2018, p.
15).

É de extrema importância discutir a relação das tecnologias e o processo de ensino
e aprendizagem, nos dias de hoje, o professor encara um universo tecnológico e necessita
buscar formas de lidar com essa realidade em sala de aula. Isto tem sido um grande desfaio
para maioria dos professores, o professor é visto como o mediador de conhecimentos e
deve buscar meios que motivem os seus alunos a aprenderem por meio de novas
tecnologias e alertá-los, orientá-los que informações advindas de momento tecnológico
se tornem significativos a ajudá-los na construção do conhecimento.
Contudo, é necessário que se busque garantir aos professores as condições
necessárias para que possam adaptar suas variadas formas de ensino. No mundo
tecnológico há uma grande variedade de recursos que podem auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem, diferente dos tempos passados, o professor não é mais o único
mediador de conhecimento e nem transmissor do saber, é apenas visto como um
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orientador e isso torna um fator determinante para que o professor pense de forma menos
resistente no uso das novas tecnologias.
A tecnologia e Educação caminham juntas, são mecanismos que auxiliam na
formação do indivíduo, disponibilizando e sistematizando informações no processo de
comunicação e interação, servindo como base de apoio, possibilitando e conduzindo para
estruturação ou construção/reconstrução de conhecimento. Em um mundo marcado pela
presença das tecnologias digitais, é necessário que o professor se adapte a essa nova
realidade, buscando formas de se aperfeiçoar para inserir-se nessas novas práticas
pedagógicas em sala de aula, como forma de ampliar o processo de ensino-aprendizagem.

COMO TRABALHAR AS TICs EM SALA DE AULA
A realidade do mundo, enfim requer um novo perfil do jovem, da criança, do
adulto, do profissional, do cidadão. Encontramos nos dias atuais no cotidiano da
sociedade, na instituição escolar, em casa e também no ambiente de trabalho,
circunstâncias que buscam o uso das TICs. Estas tecnologias provocam mudanças na
forma de ser, de pensar e de relacionar-se com outras pessoas, com objetos e com o mundo
ao redor. Jamais houve tantas “informações” em movimento como temos na atualidade.
Utilizamos recursos tecnológicos como a televisão, internet, jornais, revistas,
vídeos, fotografias, cinema, o computador, celular dentre outras no nosso dia a dia, ou
seja, as TICs estão cada dia mais presente na vida dos seres humanos. Perante esse aspecto
observa Kenski (2003, p. 19), “dificilmente nossa maneira atual de viver seria possível
sem as tecnologias. Elas integram nosso cotidiano e já não sabemos viver sem fazer uso
delas”.
Assim sendo apresentamos uma grande necessidade de nos expressar diante
dessas novas formas de organização social, econômica e política na qual percebemos que
as TICs não são apenas procedimentos ou métodos, mas também aptidões de
aprendizagem e comunicação que relacionam os homens uns com os outros, exprimindo
seus pensamentos e sentimentos por meio de vocábulos oral, escrito ou digital que são
transcrevidos quando necessário. Nesse contexto, Marco Aurélio Kalinke aponta:
Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos
os ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e
estão a nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada.
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A Internet, os canais de televisão a cabo e aberta, os recursos de
multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. Estamos sempre
a um passo de qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade
mundial faz com que nossos alunos estejam cada vez mais informados,
atualizados, e participantes deste mundo globalizado (1999, p. 15).

Nesta perspectiva percebe-se que as TICs são de extrema importância no cotidiano
dos indivíduos, pois elas proporcionam novas formas de aprendizagens, de comunicação,
de interpretação, de leitura, de pesquisas dentre outras. Sendo assim percebermos que
TICs podem ser utilizadas para diferentes situações de aprendizagem que envolvam desde
procedimentos de problematização, observação, registro, documentação e até formulação
de hipóteses. Por isso Sampaio ressalta que o trabalho com tecnologias:
Só será concretizado, porém, na medida em que o professor dominar o
saber relativo as tecnologias, tanto em termos de valorização e
conscientização de sua real utilização. A formação tecnológica do
professor tem influência direta no processo de desenvolvimento
tecnológico social. Por isso o professor deverá atuar numa ação
reflexiva sobre sua prática pedagógica e a partir daí construir novos
paradigmas (1999, p. 25).

Imediatamente é preciso haver uma melhor conexão entre o docente de as
Tecnologias da Informação e Comunicação, uma vez que compreendemos que quando as
TICs utilizadas como ferramenta metodológica pelo docente pode permitir que o aluno e
o professor sejam criativos, pesquisando meios de interagir com as variadas formas de
aprendizagens, sendo através de imagens, vídeos, a internet, museus virtuais dentre
outros, ampliando suas experiências e interagindo com outros.
No entanto, antes do docente utilizar essas TICs, ele deve ter clareza do potencial
de cada uma e planejar, pois elas não podem apenas ser inseridas como simples
ferramenta no cotidiano da sala de aula, como afirma Camila Guimarães (2011, p. 83), “o
sucesso (...) depende de como a tecnologia é usada. Não adianta trocar o caderno por
notebook ou tablet sem ter estratégia e conteúdo para usá-los”. Além disso, é preciso notar
que essas TICs não podem jamais substituir o docente. Entretanto, ocorre uma
concordância que as TICs não podem deixar de atrair a atenção deles, sobretudo porque
esses recursos tecnológicos fazem parte da sociedade contemporânea e é bastante comum
aos alunos desses novos tempos.
Deste modo, compreendemos que numa aula de história o professor e seus alunos
através do aplicativo Google Earth podem explorar os mais diversos conteúdos históricos,
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salvar seus locais de passeio e ainda compartilhar com amigos, uma vez que o google
earth é um programa desenvolvido e distribuído gratuitamente pelo o Google que
permite ao usuário viajar para qualquer lugar na Terra. Ele tem como função apresentar
um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de imagens de satélite,
mapas, terrenos, edificações em 3D obtidas através de fontes diversas, esse programa
permite ainda girar uma imagem, marcar os locais que você conseguiu identificar para
visitá-los depois, medir a distância entre dois pontos e até mesmo ter uma visão
tridimensional de uma determinada localidade.
As imagens de satélite contidas nele estão em alta resolução sendo que até mesmo
pequenas cidades encontram-se disponíveis em detalhes antes não imaginados por uma
visualização, ou seja, o docente de história pode utilizar o google earth para pesquisar,
identificar lugares, ruas, construções, cidades, paisagens, viajar para Roma, Egito, Grécia
e outras regiões, além do Brasil. Muitas discussões feitas pela História no contexto da
sala de aula têm um caráter contemplativo. Compreendemos que com a utilização das
TICs como recurso didático, é possível tornar a vivência aluno-conteúdo mais próxima
do concreto, do real, uma vez que elas além de serem uma excelente forma atrativa no
trabalho didático, permitem que o professor faça uma prática interdisciplinar.

COMO AVALIAR ATRAVÉS DAS TICs
Todos os professores avaliam e avaliam, seja oficialmente ou diretamente na
prática para adaptar as aulas às necessidades de cada aluno ou grupo. Então, por que não
avaliar o uso de TIC do aluno? Provavelmente muitos de vocês, na verdade, certamente
detecta o que cada pessoa precisa para usar as ferramentas de TIC e os dispositivos usados
na sala de aula. No entanto, podemos não explicitamente fazê-lo, apesar do fato de que a
competência digital é algo que todos os alunos devem adquirir ao passar pela educação
compulsória. Para Moran, Masetto e Behrens (2007) mudanças na educação é importante
para mudar a sociedade. As tecnologias estão cada vez mais em evidência e os investimentos
visam ter cada classe conectada à Internet e cada aluno com um notebook; investe-se também em
educação a distância, educação contínua, cursos de curta duração. Mas só tecnologia não basta.
Ensinar é um desafio constante.

Ao avaliar o uso das TIC, competência digital, é importante não confundir a
avaliação de uma didática ou de uma metodologia baseada em ferramentas de TIC com a
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avaliação do uso das próprias TIC. Vamos nos diferenciar para descobrir o que e como
vamos avaliar.
A AVALIAÇÃO ATRAVÉS DAS TIC
Novas tecnologias chegaram à escola, tornando-se um instrumento fundamental
para qualquer área metodológica de uma instituição. Na escola, com essas novas
ferramentas digitais, os processos de gerenciamento foram simplificados e tornando-se
possível. No entanto, se analisarmos em detalhes as mudanças produzidas como resultado
da implementação das TICs, veremos que não apenas houve uma mudança na maneira de
fazer as coisas, mas também houve uma mudança no que fazer. Isto é, o que é feito agora
na gestão educacional (CRUZ, 2018, FERREIRA; CASTIGLIONE, 2018)
Com as novas tecnologias, uma grande mudança foi promovida em nível
qualitativo e quantitativo para a avaliação de talentos. Com o seu uso, não apenas o
processo foi automatizado, mas um novo paradigma foi desenvolvido, abrangendo tanto
a instituição como seus próprios membros. Segundo Moran, Masetto e Behrens (2007) “o
professor é um pesquisador em serviço. Aprende com a pesquisa com a prática e ensina
a partir do que aprende. O seu papel é fundamentalmente o de um orientador/mediador”.

O NOVO PARADIGMA DE TRABALHO COM AS TIC
Conforme Meirinhos (2015), embora a avaliação de estudantes através das TICs
vem se desenvolvendo, porém nem todos as escolas introduziram esse procedimento. E
quando esse procedimento ocorre, ele sofre de deficiências que o impedem de conhecer
seu verdadeiro potencial.
Com o passar do tempo o uso da tecnologia ajudou a automação na correção. Com
base em questionários ou testes em lápis e papel, os programas de computador começaram
a ser utilizados para que, uma vez que as respostas dos candidatos fossem inseridas
manualmente no programa, pudessem pontuar automaticamente. A economia de tempo e
margem de erro no momento da pontuação diminuiu consideravelmente.
Em seguida, o processo de aplicação dos testes e questionários foi automatizado.
Isso envolvia copiar um questionário para um programa de computador e o aluno
respondia. Até esta fase, o progresso na avaliação era notório, mas ainda não suficiente.
A mudança mais importante veio com a terceira geração de testes on-line, que incorporou

379

modelos matemáticos mais complexos, inimagináveis para implementar na era analógica
(BALULA & MOREIRA, 2014).
A AVALIAÇÃO ONLINE
Balula & Moreira (2014) destaca que a avalição torna-se latente no formato de
apresentação dos estímulos: tablets, smarthpones ou qualquer dispositivo de nova
geração. O design dos itens: deixamos para trás o texto tradicional para passar para
animações, vídeos, imagens interativas etc.
Nos modelos de geração de itens: modelos adaptativos onde a resposta que o
participante estaria dando é determinado os novos itens que são apresentados. Existem
ainda modelos chamados de "Geração Automática de Itens", onde os elementos são
gerados pelo computador, após a definição de determinados parâmetros, fazendo com que
cada indivíduo realize um teste único, nunca igual ao de outros indivíduos. Ou os modelos
de resposta construídos, em que o participante cria sua própria resposta, em vez de
escolher entre opções predefinidas.
Barbosa (2014) salienta que as novas tecnologias, além de permitir uma avaliação
mais precisa dos candidatos, permitem agilizar o processo de avaliação rompendo com
os limites de tempo e espaço, mantendo os índices de confiabilidade, validade e
homogeneidade. A possibilidade de utilizar modelos adaptativos na apresentação dos
itens ou mesmo utilizando os modelos de geração automática de itens, entre outras
inovações de novos computadores, permite garantir autenticação e segurança.
Nos últimos anos tem havido um crescente número de programas e políticas
voltados para a incorporação de novas tecnologias na educação. Estas são iniciativas
nacionais, jurisdicionais e institucionais. Nesse contexto, os dispositivos são projetados
para avaliar o impacto ou o processo, ou monitorar a implementação dos programas, o
que permite evidenciar seu escopo.
No momento não há evidências conclusivas sobre o impacto que essas políticas
ou programas têm, no momento, as evidências sobre os efeitos são um pouco consistentes,
embora pareça que, em certos contextos, com alguns alunos, em certas disciplinas, o
desempenho tem sido grande.
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Estas são iniciativas recentes (BALULA; MOREIRA, 2014), por isso é complexo
saber o efeito que elas têm a médio e longo prazo, ou elas são implementadas em pequena
escala, para que seus resultados eles são difíceis de generalizar ou são contraditórios.
Na educação, é complexo isolar o efeito líquido que certas políticas ou programas
possuem, uma vez que há uma multiplicidade de variáveis que condicionam a relação
entre a variável dependente e a independente não está claro em grande parte dos
programas, o que se pretende especificamente impactar como resultado de sua
implementação, o que dificulta avançar nas definições sobre como mensurá-lo e com
quais instrumentos.
De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2007) a análise das avaliações
realizadas sobre a incorporação de TICs permite enriquecer a discussão metodológica e
contribuir para o desenho e gestão de iniciativas. Em termos gerais, pode-se dizer que há
acordo sobre o objetivo deste tipo de iniciativas que é alcançar uma melhor qualidade de
aprendizagem dos alunos, reconhecendo a intenção pedagógica subjacente a esses
programas. No entanto, existem diferenças em relação à prioridade atribuída aos objetivos
ou metas específicos.
Primeiro, muitos dos objetivos dos programas de incorporação de TICs referemse ao impacto social. Isso inclui tanto os aspectos relacionados ao hiato de geração
(diferença entre nativos e imigrantes digitais) quanto à lacuna social (diferença entre
aqueles que podem acessar um computador em casa e aqueles que não podem) e,
recentemente, a diferença de impacto social de geração; a lacuna social (diferenças de
acesso e frequência de uso) e (diferenças no tipo de uso e apropriação das TIC); (CGI,
2014); (BRASIL, 2013).
• Impacto Físico: infraestrutura, tipo de equipamento, conectividade, suporte
técnico.
• Impacto Institucional ou de Gestão e Planejamento: tipo e disponibilidade de
apoio aos professores; formação de professores; liderança gerencial; acesso e
disponibilidade de recursos digitais.
• Impacto Pedagógico nos Professores e Estratégias de Ensino: desenvolvimento
curricular, motivação e atitude em relação às TIC, dinâmicas de sala de aula, literatura
digital, representações.
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• Impacto na Aprendizagem dos Estudantes: tipo de TIC, frequência, complexidade
cognitiva, utilidade conquistas educacionais associadas a certos conteúdos, competências
ou habilidades de gestão funcional, competências associadas à alfabetização digital,
atitudes em relação à aprendizagem (motivação, compromisso, concentração).
Conforme o CGI (2014), podemos dizer que tipos de impacto identificados em
programas de incorporação das TIC’s, o tipo de uso feito de TIC. Em segundo lugar, as
metas físicas são formuladas em relação ao tipo de equipamento e à conectividade
necessária. Em terceiro lugar, metas relacionadas a aspectos institucionais ou de gestão
podem ser propostas, como facilitar a participação das famílias ou aspectos associados ao
uso administrativo da tecnologia. Esse tipo de impacto inclui aspectos relacionados ao
apoio institucional e de sistemas para professores, como a capacitação de professores e a
disponibilidade de recursos digitais.
Em quarto lugar, os objetivos associados ao impacto pedagógico nos professores
são formulados a partir da introdução de programas ou políticas de incorporação de
TICEm geral, formulam-se metas relacionadas ao trabalho dos professores em sala de
aula, particularmente associadas ao tipo de estratégias de ensino que se espera que
aconteçam, assim como questões relacionadas às representações dos professores, suas
motivações e atitudes em relação aos professores (SETZER, 2014).
Finalmente, objetivos orientados para aspectos específicos da aprendizagem dos
alunos também são formulados, como melhorar o desempenho em uma área específica,
certas habilidades ou competências (domínio de ferramentas digitais) ou habilidades
associadas à alfabetização digital em um sentido amplo (associado a ser capaz de acessar,
gerenciar, integrar, avaliar e criar informações usando as TICs) e até atitudes em relação
à aprendizagem (motivação, comprometimento, concentração); (MORAN, 2009).
Naturalmente, não se trata de impactos excludentes, mas de metas que devem ser
contempladas de maneira integral. Por exemplo, a incorporação das TICs idealmente não
implica a mera entrega de equipamentos ou a provisão de conectividade, mas deve ser
acompanhada pelo desenvolvimento de propostas pedagógicas que permitam um uso
diferencial da referida ferramenta, pela formação de professores e a existência de
“suportes institucionais” que permitem sustentar a tarefa que o professor realiza na sala
de aula (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2007).
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Com isso, algumas condições introdutórias que são necessárias para a mobilização
para as TICs do ponto de vista do sistema escolar: a formulação de uma estratégia
nacional (ou de um nível administrativo inferior) de introdução e de planos de inovação
para escolas, a identificação de líderes nos dois níveis (macro e micro), um clima
favorável à inovação nas escolas, apoio sustentado aos inovadores e adotantes iniciais,
oportunidades de uso significativo e incentivos ao uso, clareza em relação aos objetivos
pretendidos (nos níveis superior, intermediário e escolar).
O desenho das avaliações de muitos dos programas de incorporação de TIC
depende da pergunta feita pela equipe responsável sobre o que você quer saber e tomar
como contribuição essencial o que em cada caso é definido como um objetivo específico.
A evidência internacional revelada nos permite inferir que existem elementos recorrentes
nos diferentes objetivos buscados pelos programas desenvolvidos internacionalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido artigo apresentou diversas manifestações no que diz respeito às teorias
sobre a utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TICS) com relação
ao ensino-aprendizagem de cada individuo. Contudo, o uso desses instrumentos
tecnológicos não garante o sucesso, e sim, quando bem utilizadas, podem auxiliar dando
seguimento na construção de saberes de cada educando.
Diante deste contexto, o processo tecnológico torna-se um forte aliado na busca
pela a importância de maneira prática e rápida e cabe aos professores buscarem
mecanismos ou meios de aprender a atenção desses alunos que perde facilmente o
interesse quando trata-se de uma aula na forma conservadora, ou seja, o uso do quadro e
giz. As aulas devem ser prazerosas, dinâmicas e acima de tudo participativa, onde os
estudantes interaja com o professor durante sua explicação dentro de sala.
Esse dinamismo ocorrerá quando o professor se capacitar e assimilar esse
processo tecnológico além disso, compreender que ele veio com o objetivo de ajudar e
não de substitui-lo. Onde o mesmo tem que se qualificar, treinar, fazer e refazer seu plano
de aula utilizando dentro dele o uso das (TICS) para que sua aula torne-se diferente
daquela aula tida como tradicional adequando da melhor forma possível essas tecnologias
ao seu método de ensino-aprendizagem aplicando em seu beneficio para prender a
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atenção desses educandos, fazendo com que ocorra a troca de informação entre ambos os
participantes dentro e fora do ambiente escolar. Ademais, as tecnologias é uma ferramenta
muito importante em nossas atividades diárias, mas devemos ter consciência de que
somos instituições escolares, alunos, professores e demais funcionários para que
tenhamos sucesso diante desse processo tecnológico em razão desse processo chamado
globalização.
Sendo assim é necessário que as instituições escolares proponham currículos bem
definidos aos educadores capacitando-os para que as aulas torne-se interessante além
disso busque mecanismo para que os alunos tenham mais interesse na busca por novos
conhecimentos e sinta-se atraídos por essas novas ferramentas de trabalho que auxiliam
no seu processo de aprendizagem.
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CAPÍTULO XXXII
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: O CAMINHO PARA A
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RESUMO:
Este estudo mostra a partir de uma pesquisa bibliográfica e experiência por meio de uma
prática com a proposta apresentada por Gandin (2004), a importância do planejamento
participativo para a transformação da realidade das escolas públicas, realizada em uma
Escola Estadual em Boa Vista-Roraima, resultado de uma pesquisa desenvolvida no
Doutorado Ciências da Educação da Universidade Politécnica Artística do Paraguai.
Nesse sentido, foram realizadas também reflexões sobre como esta ação é promovida nas
escolas, tendo em vista vários aspectos que permeiam o seu cotidiano. Entende-se que, a
forma como a cultura do planejamento é adotada nas escolas, não há nenhuma utilidade,
à medida que seus membros não participam. Este novo modelo de planejamento requer a
participação e compromisso de todos devendo responder as reais necessidades da escola.
Portanto, o estudo revela que, diante de tantos problemas no cotidiano escolar, o
planejamento participativo é uma ferramenta que intervém e transforma a realidade
escolar, pois supera a ótica do tecnicismo, formalismo, valorizando os recursos humanos
com foco ao sucesso e transformação social. Mas, para que tenha um impacto positivo
requer que sejam seguidas todas as etapas e passos conforme apresenta o autor:
elaboração, execução e avaliação.
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INTRODUÇÃO
Este estudo parte de uma preocupação em transformar a realidade das escolas
públicas diante do um cenário escolar caracterizado por vários fatores: falta de qualidade
no ensino, alto índice de evasão, reprovação, violência escolar, dificuldades dos alunos
em ler, escrever, interpretar, sem conhecimentos básicos, o baixo desempenho dos
estudantes evidenciados pelos indicadores do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
educação Básica). Ainda, sabe-se que há escolas com o espaço escolar destruído e, em
suma, pode-se considerar que não tem conseguido cumprir sua missão e papel na
sociedade com eficiência e eficácia.
Diante desse contexto, foi realizado um estudo visando mostrar como o
planejamento participativo pode contribuir na transformação da realidade das escolas
públicas. Para tanto, adotou uma abordagem qualitativa, por meio de estudos
bibliográficos e uma pesquisa de campo. Com o desenvolvimento da proposta de Gandin
(2004), na prática para verificar sua eficácia e impactos.
Acredita-se que este estudo é de grande relevância, pois possibilita a reflexão do
cenário escolar, o que está sendo feito e o que poderá ser realizado. Ainda aponta
caminhos para a transformação da realidade. Nesse sentido, reconhece que este estudo
vem contribuir para melhoria da educação pública, de modo que diante de tantos
problemas vivenciados na escola possa utilizar o planejamento participativo para superar
suas fragilidades, dificuldades e alcançar com sucesso os resultados esperados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O PLANEJAMENTO COMO INSTRUMENTO PARA QUALIDADE E
ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
Tendo em vista um olhar para a realidade escolar, é necessária uma compreensão
do significado de planejamento que apresentam várias abordagens e definições. Nesse
sentido, segue-se o que enfatiza Martin (2002), pois, entende o planejamento como um
procedimento através do qual se seleciona e desenha ações que devem levar a cabo para
alcançar os objetivos previamente planejados, em um tempo e com certos recursos
definidos de antemão. O autor ainda defende que planejamento é um instrumento para
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prever e propor caminhos de atuação (modelos), uma vez que seleciona o ordenamento
de recursos para facilitar o alcance das metas propostas.
Nessa concepção, a visão de planejamento aqui apresentada segue uma ótica
dialética com a realidade e com um foco na transformação do cenário escolar, exigindo
assim, uma ruptura de uma abordagem formalista, tecnicista, burocrática, que aponta o
sentido restrito do planejamento para atender a um sistema educacional.
Nessa perspectiva, é preciso entendimento que este processo de planejamento,
segue uma sequência de três momentos que devem ser obedecido na íntegra: elaboração,
execução e avaliação.
Seguindo esta abordagem, considera-se o pensamento de Piletti (1986), pois,
aponta que na fase da elaboração requer o conhecimento da realidade, desse modo,
planejar adequadamente exige conhecer o aluno, o ambiente escolar, suas necessidades,
buscando dados que constitua em um diagnóstico. Desse modo, possibilita condições de
estabelecer o que é possível alcançar, como fazer para alcançar e o que julgam possível e
como avaliar os resultados.
A autora define a execução – segundo momento, como sendo o desenvolvimento
das atividades previstas, que consiste em fazer realidade o que foi planejado, realizando
o trabalho que foi desenhado com antecedência. Conforme a autora, na execução sempre
haverá o elemento não plenamente previsto. As vezes a reação dos alunos, circunstâncias
do ambiente exigirão adaptações e alterações no planejamento. Isto é norma e não
dispensa o planejamento, pois uma das características de um bom planejamento deve ser
a flexibilidade.
Como diz Menegolla (1991, p. 70), planejar não significa tornar o agir irredutível
e imutável. Planejar é prever e toda a previsão e prospectiva estão sujeitas a erros e
imprevistos, daí a importância da flexibilidade para se poder realizar mudanças. Nesse
sentido, deve-se ter clareza que o planejamento não deve ser rígido, está acabado e pronto,
excluindo mudanças. Pois, se evidenciam possíveis fracassos no plano que está sendo
executado, devem ter a coragem de provocar e realizar mudanças.
Partindo desta abordagem, todo o plano que não obedecer ao princípio da
flexibilidade, ou seja, que não possa ser mudado ou reestruturado quando necessário está
fadado ao fracasso, podendo se tornar um meio de denominação.
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Por fim, a avaliação é a última fase do processo, destaca Pilette (1986) que dá um
significado amplo, pois ao término da execução do que foi planejado passa-se avaliar com
vistas ao planejamento. Nesta fase, é verificado se o previsto foi realizado conforme o
estabelecido no planejamento, constatar resultados, a qualidade do plano e a eficiência
tanto dos envolvidos como do processo como um todo.
Procedendo deste modo, o planejamento transforma-se de fato na garantia do
sucesso da educação e da aprendizagem (SCHMITI, p. 94-5). Nesta caminhada pela busca
da qualidade e sucesso escolar, é um requisito indispensável à clareza dos tipos e níveis
de planejamento e as funções de cada um como atividade organizativa.
Entre os principais instrumentos de planejamento, que são diversos, destaca-se
aqueles atualmente exigidos pelo sistema de educação e os realizados nas escolas os quais
destina esta pesquisa.
No planejamento da escola há o Projeto Político Pedagógico (PPP), Plano de
Ação, Plano Setorial, Projeto de Ensino-Aprendizagem, Projeto de Trabalho,
Planejamento Curricular, Planejamento Estratégico, dentre outros...
O Projeto Político Pedagógico – PPP – é o plano global da escola, considerado
um instrumento teórico metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um
elemento de organização, integração da atividade prática da instituição neste processo de
transformação e envolve uma construção coletiva de conhecimento, assim define
Vasconcellos (2008). Para o autor, este instrumento só tem relevância se for construído
em uma perspectiva do planejamento participativo (este modelo nos deteremos no
próximo capítulo) e afirma que o Projeto Político Pedagógico é o caminho de
consolidação da autonomia da escola. E isso se dá quando a escola reconhece a
necessidade de se definir, de construir coletivamente sua identidade e de se organizar para
concretizá-la, tornando assim um instrumento de luta, inclusive de denúncia no caso de
omissão da mantenedora.
Planejamento estratégico – Martin (2002) preocupa-se por delimitar filosofias de
intervenção e estabelecer prioridades. Para o autor, é um processo que ajuda a execução
de metas claras e necessário estabelecer as estratégias e políticas assim como o
desenvolvimento de planos detalhados para implantar os novos processos estabelecendo
tempo e recurso a aplicar.
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Outra visão que merece destaque é a de Luck (2000), visto que considera como
planejamento estratégico o esforço disciplinado e consistente destinado a produzir
decisões fundamentais e ações que guiem a organização escolar, em seu modo de ser e de
fazer, orientado para os resultados com forte visão de futuro. Nesse sentido, deve
incorporar a dimensão participativa como uma das precondições para sua efetivação
plena.
Sendo assim, aponta-se a sua importância com as afirmações de Matus (1996) ao
destacar que o planejamento estratégico corresponde ao processo pelo qual uma
coletividade estabelece uma opção e um compromisso por transformar uma realidade
tornando-a mais significativo socialmente pela adoção de novas formas de agir e do largo
alcance.
Planejamento curricular: Vasconcellos (2008, p. 95) é a proposta geral das
experiências de aprendizagem que serão oferecidos pela escola, incorporada nos diversos
componentes curriculares.
É também conhecido como grade ou matriz curricular que tem como base
documentos oficiais. Representa o âmbito técnico didático e pretende dar respostas a que,
como e quando se deve ensinar e avaliar. Faz parte do PPP e é um instrumento dinâmico
que facilita a equipe docente no planejamento dos diferentes componentes curriculares
específicos para o coletivo de alunos.
Projeto de Ensino-Aprendizagem: Vasconcellos (2008, p. 96) é o planejamento
mais próximo da prática do professor e da sala de aula. Diz respeito mais estritamente ao
aspecto didático. Pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula. Nesse sentido,
uma referência importante é que este planejamento deve partir da realidade concreta, tanto
dos sujeitos, quanto do objeto de conhecimento e do contexto em que se dá a ação
pedagógica. Assim sendo, o educador deve ter como primeiro passo conhecer a realidade
com a qual irá trabalhar. O autor deixa claro que, o educador deve trabalhar em função
daquilo que o aluno realmente é, não do que gostaríamos que fosse. Trata-se de conhecer
mesmo, com um olhar despido de preconceitos.
Precisamos saber quem é o aluno que procura nossa escola: o que pensa
da escola, quais suas expectativas pessoais e profissionais, qual sua
origem social, sua situação social atual, que valores cultiva quais suas
condições objetivas de existência, sua linguagem, acesso aos meios de
comunicação, participação em grupos de cultura, etc.
(VASCONCELLOS, 2008, p. 107).
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Segundo Martin (2002), a melhoria contínua se realizando quando a organização
é capaz de aprender de si mesma, de outras organizações e de entorno, adaptando a
câmbio e incorporando suas descobertas com uma visão de futuro. Para tanto, parte de
uma avaliação prévia da realidade identificando áreas de oportunidades necessárias de
melhorar através de ações concretas.
Conforme o autor é importante adotar o trabalho participativo, proporcionando
aos autores do centro escolar está implicado neste processo de melhoria, para obter os
resultados esperados e o alcance das metas educativas da instituição.
Projetos: Piletti (1986) aponta os projetos como um método de ensino que supera
uma didática tradicional, onde nesta, cada lição é preparada e executada pelo professor
que apenas informa aos alunos o que lhes vai ensinar. Ao contrário, com os projetos
propõe transformar as atitudes dos alunos durante o ensino. Pois este, é convertido em
um ser ativo que concebe, prepara e executa o próprio trabalho. A tarefa do professor
consiste em dirigi-lo, sugerir ideias, e auxiliá-lo quando necessário. Nesse sentindo, o
processo ensino-aprendizagem se dá de forma dinâmica, interativa, participativa e
colaborativa. Este instrumento tem os seguintes objetivos conforme o autor:
I.
II.
III.

Proporcionar ao aluno uma situação autêntica de vivência e experiência.
Estimular o pensamento crítico.
Desenvolver a capacidade de observação para melhor utilizar informações
e instrumentos.

IV.
V.
VI.

Valorizar a necessidade de cooperação.
Estimular a iniciativa, autoconfiança e o senso de responsabilidade.
Proporcionar a resolução de problemas surgidos no processo ensino e
aprendizagem.

O autor deixa deixar claro que estes instrumentos de planejamento só terão
sentido, significado e funcionalidade se estiver interligado com o Projeto Político
Pedagógico – PPP.
Outros fatores que devem ser observados, são as características desse
planejamento para que seja eficaz e alcance o resultado esperado. Dentre elas, Sousa
(2009, p. 69) destacam-se:
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• Participação: Quanto mais pessoas envolvidas no processo, maiores
serão as chances do planejamento ser bem executado e de se encontrar
saídas para as dificuldades.
• Objetividade: os planejamentos não devem ser nem muito longos,
nem confusos, indo diretamente as questões centrais, falando com as
palavras certas o que se deseja alcançar.
• Coerência: refere-se à necessária lógica entre os vários elementos
que compõem – objetivos, recursos, estratégias, tempo (cronograma).
• Exequibilidade: o planejamento deve apresentar condições possíveis
para sua realização, motivo que deve estar de acordo com a realidade
para a qual se destina.
• Flexibilidade: quer dizer que o planejamento deve apresentar
facilidade e possibilidade de ser modificado para atender situações não
previstas, não podendo ser visto como uma “camisa de força” que
prende as pessoas envolvidas no próprio processo de planejar.
• Continuidade: Todas as atividades e ações previstas devem estar
interligadas do começo ao fim, possibilitando a percepção clara de uma
seqüência entre elas.
• Contextualização: Como o planejamento ocorre em tempos e
espaços definidos, ele precisa está adequado aos desafios e demandas
do contexto social em que está inserido.
• Clareza: A linguagem utilizada na elaboração do planejamento
deverá ser simples e clara, com indicações precisas para não possibilitar
dupla interpretação.

SAINDO DO DISCURSO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRÁTICA DO
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO.
Para que o planejamento participativo aconteça com eficácia é preciso
compreender como se faz. Nesse sentindo, Gandin (2004) apresenta uma proposta que
segue uma linha, a qual acredita-se ser a mais adequada. Eis alguns procedimentos:
•

Formação do grupo de trabalho
É preciso ter clareza que quanto mais abertura se der para garantir a participação

das pessoas, mais credibilidade e transparência terá o processo de planejamento. Sabe-se
que garantir a participação dos diversos segmentos na construção e elaboração do plano
é um desafio, mas tem que se ter em vista que, a participação coletiva dos envolvidos é a
maior riqueza e um diferencial no trabalho com o planejamento participativo. Nesse
sentido, exige que os envolvidos estejam dispostos a trabalhar e comprometidos com a
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realização de um trabalho sério, que envolve muita dedicação e muito esforço, pois não é
uma brincadeira de fazer planejamento, ou seja, planejar por planejar, mas planejar em
busca de atingir o fim. Por isso, o autor propõe a formação de uma equipe, não muito
grande, mas que seja constituída por pelo menos um representante de cada segmento da
organização escolar e que esta equipe possa se manter a mesma durante todo o processo
de elaboração do plano. Além disso, que se capacite tecnicamente para que tenha o
domínio de toda a metodologia, garantindo assim, ações bem planejadas que
consequentemente provocarão bons efeitos e resultados satisfatórios.
•

Sensibilização e preparação da comunidade
O autor elenca a importância de haver uma etapa de motivação, de sensibilização,

de mobilização para com a proposta de trabalho a fim que a comunidade perceba o
significado e sentido do trabalho e assim assuma esta tarefa. Então, Gandin (2004) alerta
em sua afirmação: “Se as pessoas não estiverem envolvidas, não percebem o sentido,
senão acreditarem na proposta, de nada valerá o que vier pela frente”.
Nesta etapa, o autor sugere uma apresentação da visão geral da proposta de
trabalho, fundamentando-a e uma palestra sobre Escola e Sociedade e o sentido do
planejamento participativo nesta relação.
•

Escolha da metodologia do trabalho:
Conforme Gandin (2004), para garantir a participação democrática e para melhor

expressar aquilo que o grupo/comunidade pensa e quer, sugere que seja usado como
instrumento o recurso metodológico do questionamento, da problematização,
sistematizado nas perguntas. Acredita-se que a pergunta provoca o desequilíbrio e leva
os autores do processo a um desafio de reflexão e de produção.
O autor aponta que a equipe de elaboração é a grande responsável por todo o
processo metodológico, pois define as ações, escolhe os instrumentos a serem aplicados,
cria estratégias de participação e resultados, colhe dados, quem processa e redige as ideias
recebidas de toda a comunidade escolar.
Ainda orienta que a participação aconteça em três momentos interligados: o
individual; o de subgrupo e; o de plenário. No que se refere ao momento pessoal o
participante se pronuncia, posiciona e cria consciência perante o grupo. No subgrupo é o
momento forte da participação. Além de organizar e selecionar as ideias decide e
determinam suas opções, suas atividades e constrói o coletivo. Já, o momento do plenário
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refere-se a situação de síntese e globalização é o espaço dos pequenos grupos
apresentarem contribuições para que os demais grupos possam valer-se de suas riquezas
e posicionamentos.
Lima (1971, p. 18) aponta a dinâmica de grupo para este processo de participação,
pois diz que é um processo de engajamento e explica:
Temos, pois, o indivíduo dizendo sua palavra ao grupo: Este acolhe o
conteúdo dos seus membros e se posiciona. A assembleia acata os
grupos, nos quais as orientações foram definidas. São elas que tomam
as decisões sobre suas atividades e desafiam os membros a assumirem
suas propostas.

Nesse sentido, aponta-se o diálogo – comunicação como elemento indispensável
neste processo de intercambio de vivências, experiências, interações, diálogos entre os
participantes.

RELATO DE EXPERIÊNCIA – PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO UMA
FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO NA REALIDADE E ENFRENTAMENTO
DO FRACASSO ESCOLAR
A pesquisadora ao assumir o cargo de gestora de uma escola pública estadual em
Boa Vista-RR pode comprovar em sua vivência que o planejamento participativo, tem o
poder de transformar a realidade. Trata-se de uma experiência que mostra que é possível
enfrentar o fracasso escolar e ressignificar a escola construindo um novo cenário de
sucesso nas instituições públicas.
A pesquisadora adotou como primeiro passo conhecer a realidade da instituição.
Para tanto, realizou uma avaliação institucional utilizando os formulários do Prêmio
Gestão Escolar86, que possibilitou a elaboração de um diagnóstico do cenário escolar,
sendo realizado de forma participativa, envolvendo cada segmento da escola. O
diagnóstico apontou características da realidade um alto índice de violência escolar, alto
índice de reprovação, baixa autoestima dos estudantes e funcionários, escola depredada,
falta de integração escola e comunidade, desorganização no funcionamento escolar,

86 A avaliação institucional ocorreu com uso de formulários do Prêmio Nacional de Gestão Escolar que é intitulado
processo de qualificação escolar. O prêmio de Nacional de Gestão Escolar é uma iniciativa do Conselho Nacional de
Educação – CONSED – para reconhecimento e valorização das escolas públicas que apresentam boas práticas e
transformam o cenário escolar.
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ausência de uma proposta pedagógica atualizada, indisciplina, currículo ultrapassado –
sem atender as necessidades da comunidade – uso de drogas por alunos, enfim um caos.
Após discussão e reflexão do cenário escolar, partiu-se para etapa seguinte, a
elaboração de um plano de ação, visando superar essas fragilidades apresentadas no
cenário escolar. Para tanto, foi realizada reunião com a comunidade escolar, por meio de
colegiado, com a participação dos representantes de cada segmento, para elaboração de
ações que possibilitassem na intervenção dessas problemáticas. Posteriormente,
organizou-se a sistematização e avaliação, responsável pelo acompanhamento,
monitoramento e avaliação do plano, que de forma flexível eram elaboradas novas ações
e implementações, quando necessário.
A pesquisadora na posição de diretora, cumpriu rigorosamente as etapas de
planejamento, execução e avaliação, e conseguiu transformar a realidade sendo
evidenciados pelos seguintes resultados: erradicação da evasão, patrimônio escolar
revitalizado – com ambiente atrativo, acolhedor, organizado – família e comunidade
integradas com a escola, erradicação da violência escolar, redução significativa do índice
de reprovação, alunos e profissionais motivados e comprometidos com a instituição, e, a
escola foi ressignificada, de modo que todos sentem-se responsáveis pelos resultados da
escola e participam no compromisso de contribuir para o alcance das metas e objetivos
almejados.
Diante da transformação ocorrida e da evolução que a escola obteve nos seus
resultados, esta instituição ganhou título de destaque nacional, regional e estadual com o
Prêmio Nacional de Gestão Escolar, ficando classificada entre as cinco melhores escolas
do Brasil, com referência em qualidade de ensino e gestão escolar, bem como, o Título
de Liderança de Qualidade na educação, conquistando o primeiro lugar no Prêmio Otomar
de Souza Pinto.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa prezou-se em seguir uma abordagem qualitativa com intenção de
verificar como o planejamento pode ser utilizado a favor da transformação da realidade
das escolas públicas, seguindo um enfoque participativo rompendo com concepções que
apresentam uma abordagem técnica, formalista. Teve como base os fundamentos de
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Oliveira (2005, p. 37), que conceitua a pesquisa qualitativa como sendo “um processo de
reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para a
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico segundo sua
estruturação”. Ela não invalida a utilização de dados quantitativos uma vez que é
importante que reforce a análise dos dados comparativos por meio também de números
que representem clareza a realidade estudada.
Seguindo esta linha, estabeleceu-se as seguintes etapas para este trabalho:
Pesquisa bibliográfica onde foram utilizadas obras literárias relevantes ao tema para o
estudo dos fundamentos teóricos que embasaram este trabalho.
O passo seguinte foi a pesquisa de campo realizada por meio da pesquisa aplicada,
ou seja, utilizou-se na prática a proposta apresentada por Gandin (2004), que apresenta
os passos de como se faz o planejamento de forma participativa e aponta como um
caminho para que as escolas públicas transformem as suas realidades.
Os dados foram analisados a partir das informações adquiridas por meio da técnica
de observação, depoimentos, questionários aplicados com alunos e professores,
funcionários, bem como, os resultados obtidos a partir da aplicação da proposta, ou seja,
se houve mudanças ou não no cenário escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A prática desenvolvida seguindo a proposta de Gandin (2004), adotando a cultura
do planejamento participativo em uma escola pública com o cenário decadente de
fracasso escolar, teve um impacto significativo de forma que foi constatado a
transformação no cenário desta escola, resultando em uma referência nacional, frente ao
planejamento adotado e os efeitos obtidos.
Observou-se o diferencial, que é a influência nos resultados do processo
educativo. Tomou-se como exemplos a questão “Se a escola está alcançando as metas e
objetivos traçados com a existência do planejamento”: alunos, professores e funcionários
responderam 100% Sim. Cabe destacar, o planejamento da escola foi elaborado pelo
gestor (a), equipe técnica, docentes, alunos, funcionários e comunidade, ou seja, um
processo que ocorre em conjunto de forma coletiva e todos conhecem o planejamento da
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escola possibilitando assim que sintam responsáveis e possam colocar em prática o que
foi planejado.
Conforme consulta documental e relato da equipe técnica, na escola tem Projetos
Didáticos, Plano de Melhoria, Planejamento Estratégico, Projeto Político Pedagógico e
Projetos com Práticas Sociais voltados para melhoria e bem estar da comunidade.
O Projeto Político Pedagógico foi restruturado seguindo uma nova concepção,
fundamentada na linha crítico social dos conteúdos e apresenta traços na sua prática
educativa da tendência libertadora, haja vista que, há uma preocupação da escola com a
transformação da realidade da comunidade, fato este que, ficou evidente com as práticas
sociais.
Segundo a equipe técnica existem dificuldades na elaboração do planejamento:
Os servidores e a comunidade não têm disponibilidade de tempo. Todavia, são criadas
estratégias para superá-las e proporcionar a participação de todos tanto na elaboração do
planejamento, execução e avaliação, pois a escola num processo de ação-reflexão-ação
obtém sucesso nos seus resultados.
A gestão apresenta características democrática e aberta proporcionando a
realização de um trabalho, onde tem significado e sentido para todos os envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo realizado, considerando o cenário da escola participante desta
pesquisa, fica claro que o planejamento participativo quando segue de forma adequada os
passos e fundamentos apontados por Gandin (2004), tem sua eficácia e eficiência,
resultando na transformação da realidade escolar e alcance de metas e objetivos
almejados.
Seguindo este pensamento, é importante que a comunidade escolar entenda que
apenas planejar não é o suficiente para que a escola alcance sucesso nos seus objetivos
almejados, visto que o planejamento exige o cumprimento de etapas: elaboração,
execução e avaliação, esta permite o processo de ação e reflexão criando possibilidades
de correções, ajustes e intervenções em tempo hábil. Essas etapas devem ser cumpridas
rigorosamente.
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Entretanto, para se efetivar dentro da escola, esse tipo de trabalho, requer uma
consciência política da comunidade escolar. Esta abordagem concebe a relação escola e
sociedade, pois seus fundamentos acreditam que através da escola pode haver melhoria
da qualidade de vida, bem estar e transformação social.
Nesse contexto, o planejamento possibilita uma reflexão e julgamento da
caminhada realizada, que permite identificar pontos positivos, fragilidades e mudanças
necessárias. Costumam-se nas escolas, apenas elaborarem e executarem o planejamento,
deixando de lado, esta etapa tão indispensável para o sucesso nos resultados da escola.
Diante das várias concepções, dentro as quais destaca-se que o planejamento
escolar é uma realidade que orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em
relação à situação docente de aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores
resultados possíveis, prevê uma resposta as seguintes questões: O que deve orientar a
tomada dessas decisões? Quais são os requisitos a serem levados em conta para que os
planos da escola, de ensino e de aula sejam, de fato, instrumentos de trabalho para
intervenção e transformação da realidade? Nesse sentido, convém lembrar que, a
participação é a chave para que este planejamento tenha sentido e funcionalidade.
Todavia, alerta-se quanto a intenção da prática participativa, que também pode ser feita
manipulações sob o signo dessa participação, com reforço de corporativismo, sem gesta
de nenhuma prática transformadora.
Cabe destacar que a forma e o processo como os tipos de modelos de
planejamentos adotados por uma escola, são elaborados e utilizados tais como: Projeto
Político Pedagógico, plano de melhoria, plano de ensino, plano de aula, comprometem
seus resultados, pois faz-se necessário que estes instrumentos estejam conectados, com a
realidade, interligados com seu Projeto Político Pedagógico, e seja elaborado de forma
coletiva, para que possa provocar transformação da realidade. Outro fator importante, que
chamamos atenção é a prática avaliativa essencial no processo, para verificar os
resultados, com a oportunidade de refletir e implementar ações, fazer intervenções e um
replanejamento que propicie o alcance dos objetivos.
Convém lembrar que, os estudos deixaram claros que o planejamento por si só
não assegura o andamento do processo de ensino, tampouco o sucesso nos resultados. Em
outras palavras, significa que os planos devem estar continuamente ligados à prática,
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articuladas com o Plano Global – o projeto Político pedagógico de modo que sejam
revistos e refeitos.
Outro fator que se chama atenção é o planejamento partindo de uma realidade,
haja vista que, é preciso conhecer o campo que se quer interver, sua estrutura e
funcionamento. Ao ser conhecida, a realidade pode revelar possibilidades inexploradas,
pois, ao mesmo tempo em que nos indica o que nos falta (portanto, os objetivos, ou seja,
aquilo que ainda não foi alcançado, mas que deve ser alcançado) indica o que temos
(portanto, os meios que nos permitem realizar os objetivos propostos).
Seguindo esta ótica, é preciso permitir que esta realidade seja analisada por
diferentes olhares e que haja uma tomada de decisão coletiva, a fim que esta realidade
seja transformada.
No desdobramento desse estudo, evidenciou-se que este novo modelo de
planejamento acredita que o panorama escolar pode ser mudado, por isso, chama-se
atenção para dois fatores: A valorização dos recursos humanos na instituição escolar, na
qual todas as pessoas são importantes na contribuição de melhoria dos resultados. O outro
é que, os membros desta instituição devem ter consciência de que, são eles que a
produzem com seu trabalho colaborativo e suas ações uma realidade, no entanto, também
são eles que constrói sua transformação. Além disso, deve-se ter em vista os elementos
essenciais para o trabalho com o Planejamento Participativo: participação, comunicação,
qualificação, integração e compromisso social.
Ainda para que esta proposta de planejamento participativa tenha sua
funcionalidade e utilidade, requer uma visão de gestão democrática que a partir deste
enfoque, tenha o papel de fazer a mobilização das pessoas que devem realizar um trabalho
em equipe e elaborar um processo com ações e procedimentos que possibilite maximizar
os resultados e provoque mudanças na realidade e cenário escolar.
Por fim, a pesquisa nos revelou que todo este trabalho pressupõe mudanças de
paradigmas, postura e concepções, mas para que isto aconteça, requer um compromisso
social, ético e político dos membros da instituição escolar, que por sua vez, deve fazer
uma escolha: reproduzir a sociedade vigente, fortalecendo as desigualdades sociais,
injustiças, discriminação, ou lutar em prol da cidadania e construção de uma nova
sociedade onde todos tenham direito e estes direitos sejam respeitados e principalmente
acreditar no poder transformador da educação.
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Diante desse contexto, recomenda-se as secretarias de Educação, seja esfera
municipal ou estadual, criarem mecanismos para potencializar as escolas a adotarem a
cultura do Planejamento Participativo. Nesse sentido, sugere-se a realização de
capacitações para a equipe técnica da escola (gestores e coordenadores) por meio de
estudos acerca dessa temática, realização de oficinas pedagógicas propiciando também a
vivência do como fazer o planejamento participativo; palestras, além disso tornar o
planejamento participativo não apenas uma estratégia, mas, fomentar as escolas para
tornar em uma cultura permanente, desse modo acredita-se que a escola cumprirá com
competência e eficiência sua função social.
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CAPÍTULO XXXIII
PLANILHAS DE EXCEL NO ENSINO DE FÍSICA EM UMA TURMA DE EJA
DO IFPI: ESTUDO DO OSCILADOR HARMÔNICO SIMPLES
Rafael Leal da Silva87
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-33

RESUMO:
O presente trabalho88 apresenta o uso de simulações computacionais como ferramentas
úteis no ensino de Física. Em especial, para este estudo, foi utilizado o programa de
planilhas Excel para a produção dos modelos e assimilação do conteúdo “Movimento
harmônico amortecido de um sistema massa-mola”, buscando introduzir num estágio
inicial da aprendizagem, uma forma mais atrativa de transmissão desse assunto, uma vez
que esse problema típico poderia ser resolvido facilmente em um ambiente de simulação,
que caso contrário, só seria resolvido em turmas avançadas de cursos da área de exatas
com uma matemática que foge da abordada no ensino médio. A sequência didática foi
aplicada em uma turma de EJA do IFPI. Para resolver o problema em ambiente das
planilhas de Excel, foram dadas aulas teóricas de Física sobre movimento harmônico e
algoritmos. O método de Euler para resolução de equações diferenciais, foi a técnica
utilizada para resolver o problema.
PALAVRAS-CHAVE: Simulação computacional. EJA. Ensino de Física.

INTRODUÇÃO
É uma realidade que muitos alunos concluem a educação básica sem entenderem
os fenômenos físicos e manipular a matemática envolvida (FRIOLHAIS; TRINDADE,
2003). A maior parte desse insucesso na aprendizagem de Física, está ligada aos métodos
de ensino desajustados das teorias de aprendizagem, assim como a falta de métodos
pedagógicos modernos. Para combater esta dificuldade, o uso do computador no ensino
da Física tem oferecido atualmente grandes possibilidades para ajudar a resolver esses
problemas.

87 Doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2018). Professor de educação básica da
Secretaria de Educação da Ciência e Tecnologia da Paraíba. E-mail: rafael.silva@professor.pb.gov.br
88 Uma versão inicial apresentada no IV Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação
Tecnológica (IV CONNEPI), com o título de "O uso de planilhas de excel no ensino de física em uma turma de EJA
do IFPI".
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Mesmo com suas vantagens, o método não foge às críticas. Em especial, ao uso
de simulações de fenômenos da realidade, onde muitos, ao aplicarem a técnica, dão muita
atenção às simulações em si, atribuindo quase que poderes miraculosos para esse tipo de
abordagem, sem que no processo, aponte para suas limitações enquanto método de
descrição da realidade (MEDEIROS; MEDEIROS, 2003). Existe uma diferença
significativa entre o ato de experiência de um fenômeno através de um experimento real
e de uma simulação computacional. Se tal diferença não for percebida, as simulações
podem, por vezes, comunicar concepções do fenômeno opostas àquelas que o educador
pretendia veicular com seu uso, como o pesquisador educacional tem mostrado
(VERBIC, 1996).
Para muitos estudantes, a Física é apenas uma grande quantidade de fórmulas
usada para resolver problemas e que a solução desses problemas consiste apenas em
escolher as equações apropriadas, substituir os números e calcular as incógnitas
(SCHECKER, 2001). Além disso, a falta de relação da Física com a vida real do aluno,
na forma que ela tem sido apresentada tradicionalmente em sala de aula, ajuda a confirmar
essas ideias equivocadas.
Este artigo mostra resultados do uso de uma simulação computacional de
movimento oscilatório amortecido com um sistema massa-mola usando o programa
Excel, numa turma de EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), no município de Teresina.
O objetivo foi introduzir um conceito físico que envolveria equações complicadas
para o nível de escolaridade dos alunos, através de simulação computacional, que é
simples de ser feito em um laboratório de informática de uma escola, mostrando aos
alunos as hipóteses simplificadoras que tornariam possível a simulação o mais próxima
da realidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
Buscou-se introduzir num estágio inicial da aprendizagem por computador, os
conceitos de movimento harmônico amortecido de um sistema massa-mola, visto que de
outro modo, este conteúdo não seria apresentado no Ensino Médio, porém, contém
resultados interessantes para consolidar tal assunto.
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Outro critério para a escolha do tema, foi que deveria ser um problema que seria
resolvido facilmente por um ambiente de simulação em Excel. Os alunos foram
orientados a respeito do método científico e limitações das simulações, para que
entendessem a pedagógica, tendo em vista que as simulações em Excel são apenas
ferramentas de ensino, ferramenta esta que precisa ser usada de forma crítica e que isso
não exclui o papel e importância do experimento real.
A classe à qual foi submetida à metodologia, era composta por 16 alunos, dos
quais todos inicialmente passaram por um teste diagnóstico escrito, para verificar os
conceitos de funções e de movimento oscilatório. Os resultados dos testes que continham
vários gráficos diferentes para análises dos alunos, mostraram um conhecimento muito
abaixo do esperado para o nível de escolaridade correspondente. A turma teve sérias
dificuldades em saber se uma função era crescente ou decrescente e a incapacidade de
reconhecer as variáveis envolvidas.
Como diretriz para a aplicação, utilizou-se a que se conhece por participação
interativa ou Engajamento Interativo (EI). Nesse método de ensino, busca-se promover a
compreensão conceitual através da participação interativa dos estudantes. Geralmente, as
atividades devem produzir um feedback imediato com os colegas e/ou professores
(HAKE, 2000). O princípio construtivista é o ponto-chave da EI, baseada nos trabalhos
do suíço Jean Piaget. Para este método, qualquer prática que vise o ensino efetivo, em
especial nas ciências, deverá envolver os alunos na construção ativa de suas próprias
representações da existência e do conhecimento científico (MCINTRYRE, 1998). A EI
também leva em consideração o fato de que os alunos vêm até a escola com suas
convicções sobre como o mundo funciona, muitas das vezes em conflito com o que temos
de ensiná-los (REDISH, 1999).
Sanar os equívocos do senso comum das convicções de mundo dos alunos não é
uma tarefa fácil. Outro conceito de ensino para aplicar simulações pode ser baseado nos
trabalhos do psicólogo russo Lev Vygotsky, ele afirmava que, para a maioria dos
indivíduos, a aprendizagem seria mais eficaz se transitada para fora, por meio de
interações sociais (REDISH, 1993). Por isso, neste trabalho, as atividades foram
realizadas dividindo a turma em pequenos grupos.
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O grupo de alunos foi submetido a aulas teóricas sobre osciladores harmônicos
amortecidos e aulas extraclasse de Excel, assim como instruídos quanto às rotinas de
programação. O método de resolução de equações diferenciais utilizado foi o de Euler,
visto que as equações diferenciais não fazem parte do escopo do ensino médio. Alguns
problemas simples de oscilador harmônico foram resolvidos computacionalmente até que
os alunos ganhassem confiança quanto ao uso da ferramenta.
Para resolução do problema do oscilador harmônico amortecido, foi apresentado
informalmente as equações que regem esse fenômeno, apresentado esquematicamente na
figura 1. O oscilador idealizado para a simulação consiste de um bloco de massa m, preso
à uma mola de constante elástica k, que oscila sofrendo amortecimento do ar b e sem
atrito de uma força de natureza:
𝐹𝑟𝑒𝑠 = −𝑏𝑣

(1)

Aplicando a segunda lei de Newton chegamos à seguinte equação:

𝐹 = −𝑘𝑥 − 𝑏𝑣

(2)

onde para 𝐹, tem-se:
𝐹 = 𝑚𝑎

(3)

Figura 1 – Sistema do oscilador amortecido.
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Também se fez necessário, uma introdução à conceitos de somatórios e cálculo
infinitesimal, mas de maneira simples, apenas para se usar uma soma de pontos que
construiria o gráfico quando o programa rodasse. O intervalo de tempo foi T= 0, 0001 s,
as constantes que poderiam ser alteradas pelos alunos foram a massa 𝑚, resistência do ar
𝑏 e constante da mola 𝑘.
Nessa seção, faremos uma breve apresentação dos algoritmos usados na geração
dos gráficos. Como apresentado nas figuras 2 e 3, os gráficos produzidos com o auxílio
do programa Excel que mostram respectivamente a posição em função do tempo do
movimento não amortecido e de um sistema massa-mola amortecido. Gráficos gerados
pelos alunos para simular um intervalo de tempo total de 2 segundos de ocorrência do
evento.

Figura 2 - Movimento harmônico não amortecido tempo na direção de X e posição na direção
de Y. Gráfico gerado por aluno.

No caso acima, a maioria dos alunos demonstraram dificuldades em compreender
que o fator de tempo está elevado à uma potência de 10³ do valor de segundos.

Figura 3 – Movimento harmônico amortecido com b = 0,003 tempo na direção de X e posição
na direção de Y. Gráfico gerado por aluno.
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ALGORITMOS PARA CONSTRUIR AS PLANILHAS
Para a produção dos gráficos aplica-se para cada célula da planilha da figura 4 as
seguintes equações, fazendo um vínculo ente as células seguintes.
x =A2+B2*E2+((C2*E2^2)/2)
v =B2+C2*F2+((D2*F2^2)/2)
a =(G2*A2)-H2*B2)/F2
t = 0 e a partir da célula D3 usar, t = D2+E2
dt = 0,0001
m,k e b = constante F= -(G2*A2)
Fres = -(H2*B2)

Figura 4 – Planilha de Excel gerada para o estudo do movimento amortecido.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os alunos puderam observar o caráter decrescente e exponencial do
amortecimento e sua ausência no não amortecido, assim como a relação com a energia.
Do ponto de vista dos discentes, ao serem inqueridos sobre o que acontecia com a energia
no oscilador amortecido, responderam que a energia não é constante, mas decresce com
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o tempo. Apontaram inclusive que isso, talvez, fosse por causa do atrito e viscosidade ao
qual o sistema foi submetido.
Ao manipular as planilhas em Excel, os alunos puderam testar hipóteses,
apresentando e elaborando suas conclusões por intermédio da simulação. Vale salientar
que os alunos mostraram compreender o método científico e sua aplicação para o sistema
massa-mola, além de consolidarem esse conceito, mostraram domínio em explicar que
um modelo físico é uma simplificação da natureza em si. Com auxílio da simulação, os
discentes tornaram conceitos abstratos em compreensão do fenômeno físico. Outro ponto
observado foi que os alunos mostraram uma motivação e interesse na prática realizada,
inclusive houve relatos de que com esse tipo de abordagem, ficava mais fácil entender as
equações e os conceitos, tornando as aulas mais interessantes para eles.
O que pôde se verificar foi o seguinte:
• Na hora de apresentar os passos e como escrever as equações, houve uma rápida
aprendizagem na presença do professor;
• Quando foram propostas atividades para casa, a maioria dos alunos não tinha
aprendido realmente como construir os gráficos;
• Os alunos que conseguiram realizar a tarefa com certa facilidade, se perderam na
hora de organizar os gráficos para impressão;
• A turma era de 16 alunos, mas nem todos possuíam computador em casa e/ou
nunca trabalharam em um computador;
• Poucos alunos já tinham trabalhado com o Excel;
• A aceitação foi muito boa e, no geral, os alunos gostaram de trabalhar com o Excel
e uma das razões era que o computador já calculava os valores numéricos.
É preciso ponderar que novas tecnologias educacionais, tais como as simulações
computacionais, possibilitam uma mudança radical no modo de se ensinar a Física. Em
muitos aspectos, essa mudança equivale à quebra de um antigo paradigma educacional
baseado em aulas expositivas e laboratórios tradicionais (MIRO-JULIA, 2001).
Há um grande risco na adoção à crítica das simulações no ensino de Física. As
simulações por si só, não inferem muito e é preciso um pensamento crítico sobre as leis
físicas envolvidas nos fenômenos estudados.
Por se tratar de uma turma de EJA, onde quase todos os alunos trabalham e
estudam, o conhecimento e domínio de ferramentas tecnológicas como os softwares e
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Internet, não só ajuda no processo de ensino de Física em si como também na vida
profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para além das críticas sobre o uso de simulações em computadores para o ensino
de física, deve-se admitir a existência de boas simulações com fácil aplicabilidade em
todos os níveis do ensino básico. Para isso, se faz necessário uma criteriosa produção e
planejamento das práticas existentes. Além do mais, se faz necessário, ao se utilizar tal
recurso, uma postura consciente do professor, para que não crie grandes expectativas no
potencial de tal recurso didático (MEDEIROS; MEDEIROS, 2003).
Na atualidade, a inserção da informática no ensino é algo quase inquestionável.
Apesar da realidade brasileira ainda deixar a desejar no atendimento de laboratórios com
recursos computacionais nas escolas, ao ensinar por meio de recursos computacionais,
tanto professores quanto estudantes devem ter em mente e guiar seus trabalhos pela ideia
de que o computador e seus recursos não substituem a mente humana. Logo, a tecnologia
tem papel de ferramenta de ensino e que o mais importante são as mentes que fazem as
perguntas e usam a criatividade para respondê-las de modo consciente por intermediação
do conhecimento científico adquirido.
Educar significa levar à reflexão e, por fim, a produção e transformação de
conhecimentos. Os resultados apresentados neste trabalho para uma turma de EJA,
mostram a eficácia em incentivar os alunos ao uso consciente da tecnologia para resolução
de problemas. O tema do mercado de trabalho futuro surgiu naturalmente nas discussões
dos alunos ao apontarem que um aprendizado com recursos computacionais ajudaria
significativamente.
É preciso ressaltar que o trabalho de avaliação sobre a real eficácia de estratégias
computacionais por si só não basta, cabe ainda ao professor, o papel principal na formação
dos discentes como promotor dos meios pedagógicos e, aos alunos, cabe o papel de um
efetivo esforço para aprendizagem (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003).
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CAPÍTULO XXXIV
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO USO DAS TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes89; Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas90;
Elen Crisily Soares Barbosa91; Elizete da Silva Rodrigues92; Maria Aparecida de Amorim Silva93;
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RESUMO:
Os recursos tecnológicos se encontram presentes em toda a parte. A tecnologia tem sido
aliada na execução de todos os tipos de tarefas e não poderia ser diferente quanto a
educação. Assim como os demais recursos utilizados no trabalho pedagógico, o uso das
TICs deve ser entendido como meio para facilitar a relação ensino-aprendizagem em sala
de aula. Atualmente, os educadores devem estar dispostos a conhecer e se atualizar em
relação ao uso das novas tecnologias, assumindo uma postura diferente da tradicional,
ampliando, desafiando e problematizando o processo de aprendizagem de seus alunos.
Este artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a importância, as possibilidades e
os desafios no uso da TICs como recursos didáticos, mostrando-se capazes de contribuir
para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos do ensino infantil. Nossos
pressupostos metodológicos fundamentaram-se em uma pesquisa bibliográfica, onde
foram analisados vários autores que tratavam da temática. Como aporte teórico
utilizaremos definições baseadas nos estudos de Vygotsky (1996 e 2001), Gadotti (2000),
Tabacow (2006), entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação. Educação Infantil.
Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Diante dos avanços tecnológicos que constantemente têm surgido no mundo
globalizado que vivemos, as tecnologias têm contribuído grandemente para as inovações
e o avanço do conhecimento. Neste contexto contemporâneo, as crianças estão diante de
uma infinidade de informações e recursos tecnológicos que possibilitam o seu
desenvolvimento de forma autônoma e participativa.
Com toda as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, as crianças já chegam na
escola com uma bagagem de conhecimentos prévios que devem ser considerados pelo
educando, oriundos principalmente do acesso à internet e demais tecnologias no ambiente
familiar. São os chamados nativos digitais, por estarem desde cedo diante de um
ambiente no qual as mídias estão presentes na vivência em sociedade.
Considerando este cenário tecnológico, a escola tem o desafio de despertar nos
alunos o interesse em aprender, tendo em vista que ainda se percebe de forma global que
as metodologias de ensino estão voltadas para um modelo tradicional de ensino. Assim,
os recursos tecnológicos têm servido como grande apoio e auxílio aos educadores que
através dos mesmos, podem levar aos seus alunos, educação com mais qualidade e
atratividade, principalmente para o público infantil, que exige um maior dinamismo e
criatividade.
A escolha deste tema deu-se pelo fato de compreendermos que o uso das TDICs
(Tecnologias digitais de informação e comunicação) no trabalho pedagógico pode
contribuir para que os educadores da Educação Infantil possam proporcionar às crianças
o desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e sociais; possibilitando, trabalhar em
sala habilidades como a criatividade, a atenção, a concentração, a percepção, a agilidade,
a memória, a consciência crítica e reflexiva.
O presente artigo tem por objetivo geral pesquisar as tecnologias digitais,
enquanto proposta pedagógica, no contexto da educação, sobretudo na Educação Infantil
buscando compreender quais as suas contribuições no contexto educacional. O estudo
tem uma abordagem qualitativa, através da concretização de pesquisa bibliográfica e uma
revisão de literatura por meio de leituras críticas em livros e artigos científicos dentro do
tema, visando à elaboração de um suporte teórico que possibilitasse a análise da realidade.
Não há como a escola, enquanto ambiente de desenvolvimento social e cognitivo,
fugir de propostas pedagógicas que envolvam o uso destas tecnologias no dia a dia. Vários
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são os questionamentos de como as TDICs podem ser inseridas no contexto escolar de
maneira significativa. Mas precisamos compreender que a Educação Infantildeve
acompanhar as novas formas de ver e agir da sociedade, com suas transformações e
inovações.
Assim, inserir as mídias digitais na sala de aula, desde esta etapa do ensino infantil,
constitui-se além de um desafio, um fator de grande importância, pois a todo instante as
crianças têm acesso às tecnologias, não apenas aos jogos e brincadeiras, mas também
como meios de comunicação, nos quais lhes proporcionam o desenvolvimento de
habilidades e conhecimentos.
Embora se fale da importância da TICs e TDICs, e de sua influência na sociedade,
infelizmente é preciso ressaltar que nem todas as localidades usufruem dessas inovações
tecnológicas. A educação, que é um dos setores mais importantes na sociedade, por vezes
é afetada com a ausência ou precariedade da TICs e TDICs, que seriam bastante úteis nas
escolas, principalmente, pela sua contribuição na aprendizagem dos alunos.

O COTIDIANO ESCOLAR COM AS TDICS
Na atualidade a sociedade tem vivenciado muitos e constantes avanços, nos quais
se percebe que principalmente o acesso à informação, que hoje é praticamente
instantâneo, podendo as pessoas manterem contato e se informarem de forma global, tudo
isso devido ao aperfeiçoamento e os avanços dos recursos tecnológicos. Essas mudanças
ocorrem com grande rapidez e interferem em toda a sociedade, que precisa se adequar e
aprender a lidar com as novas situações.
Assim sendo, verificamos que as tecnologias estão presentes em todos
os lugares e em todas as atividades que realizamos. Isso significa que
para executar qualquer atividade necessitamos de produtos e
equipamentos, que são resultados de estudos, planejamentos e
construções específicas. Ao conjunto de conhecimentos e princípios
científicos que se aplica ao planejamento, à construção e à utilização de
um equipamento em um determinado tipo de atividade nós chamamos
de tecnologia. Portanto, para que os instrumentos possam ser
construídos, o homem necessita "pesquisar, planejar e criar
tecnologias" (ALTOÉ; SILVA, 2005, p.17).

Como já dito, as tecnologias são algo presente na sociedade e é comum que todos
se deparem com elas frequentemente. As transformações no mundo trazem novas formas
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de troca de conhecimento que devem ser utilizadas em todos os ambientes sociais,
principalmente nas escolas.
As tecnologias da informação e da comunicação são aquelas que interferem e são
meio para a aquisição de informação e comunicação entre os as pessoas. Para Coll e
Monereo (2010, p. 17) há uma diferenciação entre as tecnologias, pois de todas as
tecnologias criadas, aquelas que se relacionam com representar e transmitir informação
são as mais importantes, pois passam a influenciar todos os âmbitos da vida das pessoas,
iniciando no trato social e perpassando impreterivelmente no seu modo de compreender,
interpretar e transmitir suas impressões deste para outras pessoas.
Assim, é possível notar que na atualidade as TIC têm um papel importante, se
transformando nos novos meios de obtenção e transmissão de conhecimentos. Essas
tecnologias podem ser utilizadas nos mais diferentes ambientes, desde domésticos até
educacionais ou empresariais.
Para Gadotti (2000, p. 38), a escola precisa ser o centro de inovações e tem como
papel fundamental “orientar, criticamente, especialmente as crianças e jovens, na busca
de uma informação que os faça crescer e não embrutecer”. Assim como Gadotti, acreditase que a educação tecnológica deve começar a partir da educação infantil, e a escola
necessita propiciar uma formação geral, preocupando-se em favorecer uma educação
integral.
Segundo Pereira e Lopes (2005, p. 02), com o uso das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação, a escola formará “indivíduos mais criativos que estarão
adquirindo novos conhecimentos e integrando-se com um novo modo de aprender e de
interagir com a sociedade”. Assim, o papel das TDICs no ambiente educativo é o de
favorecer a construção de conhecimento, de maneira que auxiliem na concepção de um
novo modelo de ensino.
Atualmente, vê-se que a educação deve ser efetivada de forma colaborativa, no
qual o aluno passa a ser um sujeito atuante, mesmo que ainda na educação infantil, uma
vez que este, como nativo digital, tem habilidades para usá-las e facilidade para se
relacionar através das novas mídias.
A partir desse princípio, o professor precisa se planejar e se preparar para propor
atividades pedagógicas que possibilitem aprendizagens significativas, contribuindo para
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o processo de desenvolvimento dos alunos de maneira autônoma e participativa, através
de situações e trabalhos de troca de saberes.
Segundo Gomes (2010, p. 21):
Quando falamos em competências do professor de Educação infantil,
estamos falando da formação voltada à esta área de ensino. Não
somente a formação universitária, pré-requisito básico para o exercício
da docência, mas a formação contínua e permanente que forneça
subsídios teóricos ao profissional durante sua prática. Como nos
esclarece Perrenoud são os saberes conjugados adequadamente, que
permitirão ao professor lidar com os desafios do dia a dia especialmente
na Educação infantil, onde a denominância é diferente dos outros níveis
de Educação.

O educador deve, portanto, assumir o papel de mediador das aprendizagens na
sociedade tecnológica. Ele deve ser um estimulador de processos de exploração e
utilização de materiais de referência significativa para as crianças. Caso contrário,
promoverá uma aprendizagem passiva, desprovida de sentidos. Pois para que o processo
de ensino-aprendizagem seja completo a criança precisa ser estimulada a encontrar
respostas diversas e espaço para a criação.
[...] nos deparamos com a necessidade do educador dirigir sempre sua
prática pela intencionalidade baseada no conhecimento das
peculiaridades da criança e de seu desenvolvimento, pois o lugar que a
criança ocupa nas relações sociais de que participa exerce força
motivadora no desenvolvimento de sua inteligência e de sua
personalidade. Portanto, nossa concepção de criança condiciona o
desenvolvimento das crianças que educamos, uma vez que condiciona
a atividade que lhes propomos, na perspectiva histórico-cultural, quanto
mais consciente é nossa relação com a teoria, mais ampla, rica e
diversificada pode ser a experiência que propomos à criança e maior o
rol de qualidades humanas de que ela pode se apropriar.” (MELLO,
2010, p. 200).

O professor necessita saber manusear essas tecnologias digitais, a fim de
promover a interatividade, a ajuda mútua e contribuir para o desenvolvimento das
crianças dentro e fora de sala. Na Educação Infantil, o uso dessas tecnologias deve ter um
caráter educativo, por isso precisam estar inseridas no Projeto Político Pedagógico da
escola, uma vez que as tecnologias digitais não devem ser entendidas apenas como
ferramentas

pedagógicas,

mas

como proposta

aprendizagens relevantes e socialmente significativas.
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pedagógica, contribuindo em

Os educadores devem demonstrar interesse em trazer para a sala de aula os
recursos tecnológicos como algo ativo, com a intenção de ampliar o conhecimento,
ilustrar, dar formas e cores à objetos que vão estimular a criatividade e imaginação tanto
na sala de aula, quanto na ludicidade, permitindo a criança uma ampliação dos seus
saberes.
Estas ferramentas podem se tornar importantes aliados em sala de aula, conforme
o tipo de necessidade que deva ser atendida e o conteúdo a ser trabalhado, cabendo ao
educador ser criativo e preparado para inovar com eficiência e competência, melhorando
a qualidade do ensino e, consequentemente, da educação, além de melhorar a relação com
os alunos.
Em escolas com menos recursos, podemos desenvolver projetos significativos e
relevantes para os alunos, ligados à comunidade, utilizando tecnologias simples como o
celular, por exemplo, e buscando o apoio de espaços mais conectados na cidade. E assim,
permitir a este público menos favorecido o contato e a utilização das tecnologias,
contribuindo para o desenvolvimento educacional destes.

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Quando a criança tem oportunidade de estar em contextos diversificados, de
acordo com seus interesses, motivações e necessidades, os processos de aprendizagem e
desenvolvimento são enriquecidos. Sendo assim, a Educação Infantil ganha muito quando
fazemos uso dos recursos tecnológicos, devendo ser sempre de maneira integrada com
outras atividades pedagógicas.
Nas suas interações com o meio a criança vai se adaptando a ele. A
adaptação consiste de dois processos complementares: assimilação e
acomodação. Considerando que, de acordo com o autor, conhecer é
interpretar, atribuir significado acriança faz isso assimilando elementos
do meio aos seus esquemas e estruturas cognitivas e acomodando-os às
novas exigências que o meio vai lhe impondo (ANDRADE; PRADO,
2003, p. 01).

Vygotsky (1996) afirma que a situação social de desenvolvimento, ou seja, a
relação que se estabelece entre a criança e o meio que a rodeia (que é peculiar, específica,
única e irrepetível em cada idade ou estágio do desenvolvimento), é o ponto de partida
para todas as mudanças dinâmicas que se processarão no desenvolvimento durante uma
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determinada idade ou período, determinando “plenamente e por inteiro” as formas e a
trajetória que permitem à criança adquirir novas propriedades da personalidade.
Desde cedo, nas interações com as pessoas, o meio e a cultura, as crianças
mostram esforços para compreender o mundo em que vivem por meio da ação lúdica.
Segundo Mello e Vicária (2008, p. 486 apud GOMES, 2011, p. 272):
Crianças com menos de dois anos já se sentem atraídas por vídeos e
fotos digitais. A intimidade com o computador, porém, costuma chegar
aos quatro anos. Nessa idade, já deslizam o mouse olhando apenas para
o cursor na tela. Aos cinco, reconhecem ícones, sabem como abrir um
software e começam a se interessar pelos primeiros jogos virtuais, como
os de associação ou de memória (MELLO; VICÁRIA, 2008, p. 486
apud GOMES, 2011).

Vygotsky (2001b, p. 115) afirma que a aprendizagem constitui um elemento
necessário e universal no desenvolvimento das características humanas formadas
historicamente na criança:
A aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma
correta organização da aprendizagem conduz ao desenvolvimento
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a
aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal
para que se desenvolvam na criança essas características humanas nãonaturais, mas formadas historicamente. [...] todo o processo de
aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que ativa numerosos
processos, que não poderiam desenvolver-se por si mesmos sem a
aprendizagem.

Assim, podemos perceber que o desenvolvimento cognitivo ocorre “de fora para
dentro”, ou seja, o fator social e histórico-cultural é mais significativo nessa concepção
do que o fator biológico, mas esse desenvolvimento acontece por meio do suporte de um
parceiro mais experiente (um adulto ou uma criança mais velha), “[...] O desenvolvimento
cognitivo não se dá por meio de estágios de desenvolvimentos, mas, sim pela interação
da criança com o meio social o que é peculiar a todo ser humano. ” (TABACOW, 2006,
p. 36).
Podemos concluir que a criança aprende de um jeito diferente do adulto e de um
jeito diferente em cada etapa do seu desenvolvimento. Em cada idade da criança, há uma
forma específica por meio da qual a criança melhor se relaciona com o mundo, e atribui
significado e sentido ao que vê e vive.
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Não há como excluir as crianças das possibilidades de comunicação,
conhecimento ou diversão proporcionada pelas TDICs; uma vez que por meio desta
proposta, o aluno desenvolverá novos aprendizados, criando uma experiência expressiva
e consistente. Neste sentido, torna-se necessário incentivar a elaboração de metodologias
direcionadas para um universo escolar, revendo teorias e modelos de ensino.

CONCLUSÃO
A partir das observações das leituras realizadas, nota-se que a educação escolar
está vivenciando um processo de grandes mudanças, em função da inserção das
tecnologias digitais no ambiente educacional. Logo, a educação digital estabelece que as
escolas repensem suas práticas educativas, e que as atividades sejam atualizadas nos
programas de ensino. Existem várias metodologias educacionais nessa área, que são
muito atrativas e solicitam a interação da criança ao mesmo tempo em que ensinam.
Tais ferramentas tecnológicas podem e devem ser utilizadas para trabalhar a
diversidade na maneira de ensinar em sala de aula ou para além dela, nas demais
repartições da escola e/ou além, construindo conhecimentos através de seus
posicionamentos no ambiente educacional, sem desmerecer ou enfraquecer as relações
estabelecidas entre os alunos, os conteúdos e os professores, estes últimos com funções
redefinidas para mediar conhecimentos e saberes.
Os recursos tecnológicos, além de utilizados em conjunto com o lúdico, podem
ser instrumentos que representem as experiências vivenciadas no cotidiano das crianças,
como objetos comuns, que possam reproduzir diversas situações onde a construção do
caráter e da identidade sejam desenvolvidas naturalmente.
Salientamos que a escola que não acompanha o ritmo das informações e não
procura se atualizar quanto a evolução tecnológica, fará de si um espaço fadado a manter
antigas e precárias condições de ensino, que não oferecem ou favorecem o
desenvolvimento e o envolvimento da comunidade escolar em um contexto de inclusão
digital. Como consequência, impede que os benefícios oriundos das tecnologias digitais
contribuam para o desenvolvimento cognitivo de seus alunos.
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CAPÍTULO XXXV
PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENFRENTAMENTO DO BULLYING NO
AMBIENTE ESCOLAR
Jhefersson Alexandre da Silva Vale 96; Christianne Firmino Brazão97.
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RESUMO:
Este texto trata-se de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, com o tema pratica
pedagógica no enfrentamento do bullying no ambiente escolar. Foi embasada em teóricos
como: Fante (2005), Lopes Neto e Saavebra (2004), Martins e Theóphilo (2007), entre
outros. Este trabalho nos permitirá refletir sobre o imperativo de combater ou prevenir o
bullying no ambiente escolar. Definimos como objetivo fundamental de trabalhar o
fenômeno bullying com os alunos enfatizando atos de solidariedade, respeito às
diferenças e honestidade para com o próximo. Assim, com intervenção socioescolar,
esperamos ter colaborado, sugerindo atividades e algumas ações que possam prevenir e
combater o bullying em sala de aula, esperando nas competências dos alunos em superar
a diversidades existentes e buscando aceitar as diferenças que esta vida nos proporciona.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Escola Enfrentamento.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem a finalidade de contribuir com a importância no sentido de
conscientizar sobre o fenômeno bullying, que em pleno século XXI, o preconceito
continua presente de forma assustadora, em escolas tanto públicas quanto privadas, com
relação ao ato de violência física ou psicológica. De forma intencional e repetida, as
práticas acontecem por um indivíduo e/ou grupos de alunos com o objetivo de intimidar,
agredir física ou verbalmente o outro, sendo ele incapaz de defender a este tipo de ação.
O bullying vem crescendo em forma de desrespeito social.
O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer
contexto no qual as pessoas interajam, tais como escola, faculdade/, família, mas pode
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97 Mestranda em Ciências da Educação (CECAP). Professora de Educação Infantil na cidade de Guamaré/RN. E-mail:
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ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. Há uma tendência de as escolas não
admitirem a ocorrência do bullying entre seus alunos; ou desconhecem o problema ou se
negam a enfrentá-lo. Esse tipo de agressão geralmente ocorre em áreas onde a presença
ou supervisão de pessoas adultas é mínima ou inexistente.
Estão inclusos no bullying os apelidos pejorativos criados para humilhar os
colegas. As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria, alunos, convivem
com a violência e se silenciam em razão de temerem se tornar as próximas vítimas do
agressor. No espaço escolar, quando não ocorre uma efetiva intervenção contra o
bullying, o ambiente fica contaminado e os alunos, sem exceção, são afetados
negativamente, experimentando sentimentos de medo e ansiedade.
Para compreendermos melhor o fenômeno bullying é necessário refletimos sobre
o papel e a função da escola diante da sociedade. De acordo com Bock (2002),
ultimamente a escola é vista como uma das mais importantes instituições sociais, trazendo
com principal função interceder à relação entre os indivíduo e a sociedade. Ou seja,
transmitir a cultura através de valores sociais que revela certo modelo de comportamento.
A palavra bullying ainda é pouco conhecida pelo público no Brasil, por ser uma
palavra de origem inglesa que significa valentão, brigão, mesmo não tendo significado
em português é utilizada para identificar a violência no ambiente escolar, tanto no sexo
masculino ou feminino. No entanto, podemos detectar esses comportamentos através de
agressões entre os alunos como brigas, chutes, empurrão, roubar coisas dos outros
colegas, apelidos e comentários maldosos, agressões intencionais, verbais ou físicas feitas
de maneira que venham a maltratar e trazer grandes danos para o indivíduo, como queda
do rendimento escolar.
Fante (2005, p. 27) define assim o termo bullying:
Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para
definir o desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa
e colocá-la sob tensão; termo que conceitua os comportamentos
agressivos e antissociais, utilizado pela literatura psicológica
anglossaxônica nos estudos sobre o problema da violência escolar.

O bullying é um termo utilizado para denominar uma questão antiga que durante
muito tempo não foi vista como algo preocupante perante a sociedade, até que, por volta
dos anos 1970 surgiu na Suécia um grande interesse de toda a sociedade pelos mesmos
problemas entre agressores e vítimas nas escolas.
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O bullying no ambiente escolar acontece quando um aluno é vítima de agressão
causada por versões preconceituosas de um grupo ou indivíduo que o consideram
diferente da maioria. Um aluno que se sobressai nos estudos ou está acima do peso, por
exemplo, pode ser discriminada socialmente pelos seus colegas de classe.
Podemos observar que o bullying esta presente em qualquer local de ensino seja
na rede pública ou privada, hoje podemos ressaltar que esse problema é mundial, onde os
jovens e crianças se agridem e falta com respeito uns com outros. Onde acontece este ato
de violência na maioria das vezes é nas escolas, que deveria ter uma atenção mais
rigorosa.
O aumento da violência e agressões nas escolas cresce a cada dia, considerando
que para alguns professores das redes publicas ou privadas tudo é possível no mundo das
crianças e adolescentes, uma vez que a escola tem a total liberdade de impor limites ou
regras. Os limites e as regras são de fundamental importância para todas as relações
humanas.
Costantini (2004 p. 69) afirma que:
Não são conflitos normais ou brigas que ocorrem entre estudantes, mas
verdadeiros atos de intimidação preconcebidos, ameaças, que,
sistematicamente, com violência física e psicológica, são repetidamente
impostos a indivíduos participante mais vulneráveis e incapazes de se
defenderem, o que os leva no mais das vezes a uma condição de
sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização.

Diante disso, a mesma afirma que o bullying não é um ato que acontece com todo
mundo, essas agressões acontecem com indivíduos vulneráveis e sem defesa, onde
acabam intimidados com determinadas agressões sofridas.
Nas instituições escolares o bullying foi diagnosticado como um dos problemas
que mais prejudica nossas crianças e adolescentes, a escola é um lugar onde estão
inseridas diferentes realidades, contextos, olhares, opiniões, histórias de vida, culturas e
sentimentos. No decorrer disso fica mais fácil para os agressores agirem contra as vítimas
deixando sem possibilidades de defesa.
Nos últimos anos o bullying não era visto como um problema social e sim como
uma prática individual por falta de especialidade escolar. Poucos anos depois o mesmo
começou a ser apontado como um problema social, e com relação a este problema
crescem as discursões que podem colaborar com a politica de combate ao bullying no
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ambiente escolar. Assim, as políticas poderiam elaborar novas regras para o espaço
escolar, anunciando a origem do problema e suas causas para conscientização dos alunos,
pais, corpo docente e funcionários da escola.
Para que os comportamentos das crianças e adolescentes mostrem resultados
positivos, é necessário que haja um combate, mas para que isso aconteça, desde pequena
através do dialogo, devemos mostrar todas as diferenças existentes diante a sociedade,
mostrando também as consequências decorridas de suas ações, que não possam prejudicar
as pessoas com quem elas convivem.
Diante disto, podemos afirmar que é essencial que a prevenção e a luta contra o
bullying começa dentro de casa, pois, a família serve de suporte e referência básica para
a socialização sadia da criança e o adolescente. Dialogar com nossos filhos, participar de
suas vivência escolar, educar estabelecendo limites e regras, ficando atentas às mudanças
de comportamento, ensinar o respeito com as diferenças do outro. Reconhecer o poder da
prática do bullying é o primeiro passo para ajudar as crianças que estão sofrendo com esse
fato.
Portanto, definimos como objetivos da pesquisa, analisar as práticas pedagógicas
no enfrentamento do bullyng no ambiente escolar, para conceituá-lo em diversas
modalidades, compreender as manifestações do bullying na escola, Investigando suas
práticas em sala de aula.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto de pesquisa está caracterizado como pesquisa bibliográfica de caráter
qualitativa, aparados em autores como Fante (2005), Costantini (2004), entre outros.
Segundo Martins; Théophilo (2007, p. 135) afirma que: As pesquisas qualitativas “[..]
pedem descrições, compreensões e análises de informações, fatos, ocorrências que
naturalmente não são expressas por números”.
Nesse sentido a metodologia utilizada no estudo foi de pesquisas on-line como
artigos de universidades brasileiras. A exploração norteou-se por artigos publicados em
2009 e 2011 e livros, sendo realizada a coleta de dados em junho de 2018. As palavras
chaves utilizadas foram: bullying, escola e combate.
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Segundo Ludke e André (2003, p. 15), “[...] não existe um método que possa ser
recomendado como melhor ou mais efetivo [...] a natureza dos problemas é que determina
o método, isto é, a escolha do método se faz em função do tipo de problema estudado”.
Portanto, os procedimentos se deram da seguinte maneira: foi realizadas pesquisas
e logo após uma seleção de materiais encontrados sobre a temática, a partir disso, este
trabalho foi desenvolvido para descrever a importância do tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A educação hoje está sendo cada vez mais objeto de preocupação, para todos
aqueles que têm alguma ligação direta ou indireta com a escola. Assim discute-se a
questão das práticas agressivas. A primeira manifestação agressiva de uma criança
acontece quando ainda está na barriga da mãe, ao fazer movimentos bruscos com os pés.
Por volta dos dois anos de idade apresenta atitudes agressivas quando bate os pés, grita,
reclama para tentar intimidar os pais, no entanto essas agressividades podem aumentar a
cada ano manifestando de outras maneiras como: arranhões, puxões de cabelos, mordidas,
atacando os pais, professores e colegas. A partir dos quatro anos começa a utilizar mais a
agressividade de forma verbal, e usam menos os gestos. Nesta fase, os meninos agem
com mais agressividade do que as meninas.
Essas situações vão piorando cada vez mais, quando o adulto não toma uma
atitude correta frente ao problema, para não frustrar a criança, muitas vezes não chama
sua atenção e nem menos chama para um diálogo.
É importante destacar alguns tipos de comportamento que levam os alunos a essa
prática agressiva dentro da escola e fora dela.
•

Influências familiares, por adotarem modelos autoritários;

•

A má educação a que foram submetidas;

•

Fatores econômicos, sociais e culturais;

•

As influências dos colegas;

•

A desigualdade social existente no ambiente escolar;
Outro fato importante, sem dúvida nenhuma é uma das que influenciam as práticas

do bullying, é como os adultos lidam com esse tipo de comportamento dentro do ambiente
familiar, ou seja, um exemplo agressivo na família pode acabar ensinando as crianças que
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brigar é uma necessidade, uma maneira rápida de solucionar alguns problemas existentes
nas nossas vidas e, com isso, as crianças que vivenciam este ambiente repletos de
violências, acabam por herdar esses comportamentos agressivos da família, ai que o
indivíduo passa acreditar que agir desta maneira serão mais respeitados.
Outras causas que contribuem para as práticas agressiva do bullying é o aluno
querer ser mais popular que os outros, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si
mesmo. Isso tudo leva o indivíduo a praticar o bullying e atingir os colegas com os
apelidos e as agressões. Essa pessoa que pratica esse tipo de violência é uma pessoa que
não aprendeu a transformar sua raiva em diálogo e para que o sofrimento do outro não
seja causa para ele deixar de agir.
Normalmente os comportamentos desrespeitosos do bullying são praticados em
“bandos” e essas versatilidades de atitudes maldosas contribuem não somente para a
exclusão social da vítima, em muitos casos pode acontecer à evasão escolar do aluno.
Porém, pode se dizer que é uma verdade que acontece nas escolas onde as crianças com
medo de se expressar ou até sentir vergonha não comentam com o professor que está
passando dentro da sala de aula.
As causas de violência podem ser incalculáveis tanto pela necessidade de um
indivíduo de se impor sobre outro para demonstrar poder, isso acontece entre adolescentes
e crianças casos mais comuns. No entanto, as causas que mais provocam podem ser
escolares, familiares e pessoais. Os indivíduos que praticam bullying contra os colegas
poderão levar esse trauma psicológico para a vida adulta, com comportamentos
antissociais e de reações agressivas.
Quando pensamos ou falamos do termo escola, todas as pessoas tem na mente um
espaço unicamente para educar, no entanto é necessário que haja uma conscientização
que tanto por parte da escola como da família, governantes e a sociedade em geral tem
esse papel de educar nossos jovens, crianças e adultos. Então é necessário e importante
que todos trabalhem com o mesmo objetivo para obter melhor resultado.
Nos últimos anos o bullying não era visto como um problema social e sim como
uma prática individual por falta de especialidade escolar. Poucos anos depois o mesmo
começou a ser apontado como um problema social, e com relação a este problema
crescem as discussões que podem colaborar com a política de combate ao bullying no
ambiente escolar. Assim as políticas poderiam elaborar novas regras para o espaço
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escolar, anunciando a origem do problema e suas causas para conscientização dos alunos,
pais, corpo docente e funcionários da escola.
Assim, Lopes Neto e Saavebra (2004) recomendam a comunidade escolar
construir um programa anti-bullying. Basicamente, este programa seria implantado por
meio de sete etapas.
•

O primeiro passo é pesquisar a realidade: aplicando um questionário de pesquisa

para todos os alunos da escola, antes mesmo de receber qualquer tipo de informação sobre
o bullying. No entanto, neste questionário deve ser um pequeno texto onde mostram de
forma clara e objetiva as consequências do bullying, de maneira espontânea os alunos
irão descrever os seus sentimentos diante do assunto.
•

O segundo passo buscar parcerias: uma vez analisados os resultados, todo o corpo

docente deve ser informado e incentivado a discutir suas aplicações, discutindo as
estratégias que vão levar à divulgação e sensibilização dos alunos.
•

O terceiro é formar um grupo de trabalho: para combater o bullying. Esse grupo

deve ser composto por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar,
incluindo professores, funcionários, alunos e pais. Tendo base na realidade de seus
membros e com auxílio da pesquisa.
•

O quarto é ouvir opiniões: A proposta de formar o grupo da pesquisa poderá ser

submetida a todos os alunos e funcionários, permitindo que todos deem sugestões para
ações que serão realizadas para combater o bullying.
•

O quinto é definir compromissos: a definição final dos compromissos e prioridade

poderá ser feita em assembleia geral, contando com a participação de todos os alunos,
professores e funcionários ou, de forma mais simples, apenas, pelo grupo de combate ao
bullying.
•

O sexto é a divulgação do tema bullying: preciso divulgá-lo, enquanto problema

presente na escola, e também, os compromissos e prioridades para combater o bullying,
realizados pela própria comunidade. É preciso tirar diversas cópias para divulgar os
compromissos e prioridades, deixando em vários locais diferentes.
•

O sétimo será informar aos pais: aos pais serão informados sobre os objetivos do

projeto para combater o bullying, por meios de cartas ou utilizando o espaço dentro das
reuniões especifica para tratar do tema bullying.
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No entanto se torna indispensável no ambiente escolar uma boa relação entre
professor e aluno, tendo como base o respeito mútuo, a reciprocidade, a cooperação e
acima de tudo que o aluno saiba controlar seu comportamento. Quando os limites são
delimitados pelas regras inseridas em que os alunos e professores constroem em conjunto,
esses limites devem ser mostrados como reflexão, só assim é resolvido o problema sem
precisar de agressividade.
Portanto é necessário que todos reflitam, sobre o problema enfrentado, passando
a construí um espaço na qual tenha uma relação de respeito, já que a prevenção começa
pelo conhecimento sobre problema e o que pode causar, diante da personalidade e o
desenvolvimento do indivíduo, pois cada caso é diferente, e leva o indivíduo a encarar
seus erros, e transpor momentos difíceis.

CONCLUSÃO
Com a presente pesquisa, buscou-se a necessidade de evidenciar com maior
clareza a manifestação do bullying em sala de aula. Ao longo de todo estudo percebemos
que a escola identifica apenas algumas possíveis características do bullying. Talvez, tais
casos aconteçam pelo fato do bullying ser muito mais complexo do que podemos
imaginar, pois se trata de uma violência continua e sufocante, que as vezes não
conseguimos identificá-las, mas que podem trazer grandes consequências no
desenvolvimento do aluno.
No entanto, muitos professores não conseguem identificar a manifestação do
bullying, pois na maioria das vezes os alunos não conseguem dialogar com os
profissionais que atuam naquele contexto, por pensarem que não podem fazer nada para
ajudá-las.
Assim, o melhor a se fazer é prevenir, pois todos nós estamos expostos à violência
em todos os momentos, através da televisão, da internet, jogos de videogame, revistas etc.
Por isso tem que se trabalhar desde cedo com as crianças, para que elas aprendam a
respeitar o próximo, respeitar o espaço do outro, os sentimentos do outro, e quanto mais
cedo isso é ensinado mais fácil será aprendido. Consideramos que a escola pode ser o
melhor caminho para o combate ao bullying, o mesmo pode fazer os alunos a mudar
diante de tal problemática. Ao amenizar a manifestações do bullying em sala de aula, a

427

mesma torna-se um local tranquilo e agradável que permitirá aos alunos aprender a se
socializar, desenvolver responsabilidades, defender ideias e acima de tudo, assumir sua
autonomia. Assim, a escola torna-se um ambiente com o ensino-aprendizagem eficaz.
Portanto, as informações dessas manifestações são de grande importância para o
meio social e acadêmico, tendo em vista que, mesmo sendo um tema bastante discutido,
o bullying precisa ser mais bem conhecido principalmente sendo no meio escolar ou
social. Só assim podem-se elaborar métodos de intervenção capazes intervir de acordo
com a necessidade de cada grupo social. Assim, os resultados dessa pesquisa sugerem
ainda que, só com a participação de todos, o combate dessa manifestação se torna possível
nas escolas ou nas comunidades.
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CAPÍTULO XXXVI
PRÁTICAS DE ENSINO UTILIZADAS POR DOCENTES
ALFABETIZADORES QUE ESTIMULAM A LEITURA DOS EDUCANDOS
Luiza Cunha Marreiro Neta da Costa 98; José Cunha Marreiro Júnior 99.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-36

RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo analisar as orientações documentais e as práticas
metodológicas da leitura e escrita na sala de aula dos Anos Iniciais. Sendo que para a
execução desse trabalho foi necessário realizar uma pesquisa de cunho bibliográfico, em
que serão utilizados autores que tratem desta temática. Portanto, o trabalho com a leitura
na escola é uma tarefa árdua, pois exigem do educador empenho, dedicação e
disponibilidade de tempo. Uma vez que as práticas de leitura devem fazer parte da vida
do educando desde o início da sua escolaridade. Então, se conclui que a leitura e escrita
não compete apenas aos docentes dos anos inicias ou aos docentes de língua portuguesa,
pois é um processo contínuo em que exige a participação de todos os docentes
independentemente da disciplina, uma vez que qualquer temática e atividade exigem do
aluno a leitura e ou escrita.
PALAVRAS CHAVE: Leitura. Escrita. Cidadania. Alfabetização.

INTRODUÇÃO
A busca por uma sociedade formada por cidadãos críticos, reflexivos e
construtores da sua própria história é um anseio da escola, e a base para essa conquista se
dá por meio do ato de ler e escrever e da construção dos próprios conceitos de homem e
sociedade. Assim, a escola quando assumi seu papel social contribui para a formação de
cidadãos capazes de transformar uma realidade (PETRONILO, 2007).
Esse esclarecimento frente à sociedade em que vivemos nos permite entender que
a sala de aula é um espaço que conduz o saber. Diariamente, o educador precisa recorrer
a mecanismos que provoquem o educando a refletir sobre a importância do ato de ler e
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escrever os mais diferentes gêneros textuais. Indo além da decodificação das palavras
com destino à compreensão e à interpretação do que as palavras dizem.
Sendo assim, a leitura pode ser definida de acordo com Rangel como uma prática
social que exige do leitor: “o reconhecimento das marcas deixadas pelo autor, índices
necessários para descoberta de significados não literários que imprimem a legibilidade, a
compreensibilidade e aquisição da competência da leitura” (RANGEL, 2005, p. 18).
Para essa compreensão, é essencial que o educador ao enfrentar este desafio, de
trabalhar a leitura, como processo de interação esteja munido de conhecimento,
instrumentos didáticos e metodologias diversas que lhes proporcionem um respaldo
diante dos obstáculos presentes no desenvolvimento da leitura.
Estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das diretrizes e bases da
educação nacional Art. 32º. que um dos objetivos estabelecidos pelo ensino fundamental
é: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo (BRASIL, 1996).
Portanto para os sujeitos envolvidos nesse processo tornem-se leitores proficientes
e atendam as necessidades do mundo contemporâneo, é preciso que as novas tendências
de ensino atentem-se para uma prática pedagógica que motive os alunos a desenvolver a
leitura de forma prazerosa. Sendo assim, nos últimos anos, tem-se discutido sobre o
ensino da leitura nas escolas, atreladas à necessidade de melhor compreender como se dá
a prática do professor no âmbito escolar.
Diante da problemática apresentada anteriormente, a presente pesquisa justificase, pois, a concretização no processo da leitura e escrita é para ser realizada no 3º ano dos
Anos Iniciais. Porém, observa-se que parte dos alunos que cursam o 4º ano dos Anos
Iniciais possuem grandes dificuldades de leitura e escrita.
Partindo desse conhecimento surge a necessidade da elaboração desse artigo, que
tem como objetivo analisar as orientações documentais e as práticas metodológicas da
leitura e escrita na sala de aula dos Anos Iniciais. Para atender o objetivo geral, a presente
pesquisa tem como objetivos específicos: Analisar os documentos educacionais que
contemplem o ato da leitura e escrita nos Anos Iniciais; Descrever práticas didáticas
metodológicas de professores alfabetizadores que estimulem a leitura dos educandos.
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METODOLOGIA
A presente pesquisa tem caráter qualitativo, uma vez que neste tipo de estudo, o
pesquisador age de forma crítica e reflexiva, por meio do que é coletado e analisado, o
conhecimento torna-se um universo amplo de conceitos que provocam reflexões
construtivas acerca do que se procura investigar.
A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos de
busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório
(LIMA; MIOTO, 2007, p. 38).
Sendo assim para a execução deste trabalho foi necessário realizar uma pesquisa
de cunho bibliográfico, em que serão utilizados autores que tratem desta temática. Para
isso recorremos aos aportes teóricos Brasil (1998), Antunes (2003), Kleiman (2012),
Rangel (2005), Santos (2007). Sendo assim, é uma pesquisa pautada numa abordagem
qualitativa de cunho interpretativo.

LEITURA E ESCRITA: DA TEORIA À PRÁTICA
A respeito do sistema de escrita Petronilo (2007, p. 18) diz que “funciona segundo
um princípio alfabético: a quantidade de letras de uma palavra corresponde, grosso modo,
ao número de sons que compõem a palavra”. O mesmo cita que o objetivo da escrita é a
leitura. Portanto, a leitura é definida por Cagliari (1997 apud PETRONILO, 2007, p. 16)
como “uma interpretação da escrita que consiste em traduzir os símbolos escritos em
fala”.
E os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa define a leitura
como “um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significado
do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor,
de tudo que sabe sobre a língua” (BRASIL, 1998, p. 53). Ou seja, o processo de leitura
vai além da decodificação de palavras, uma vez que ler é compreender, entender e
interpretar o que as palavras dizem de forma interativa.
Essa compreensão sobre leitura nos dá o entendimento que no processo ato de lê
há um sujeito que fala e outro que investiga as ideias elaboradas no texto. Para isso,
Kleiman (2012, p. 89) reforça que “a leitura precisa permitir que o leitor aprenda o sentido
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do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a
compreensão semântica dos mesmos”.
Este processo de saber ler e escrever, denominado alfabetização até o referido ano
é direcionado aos alunos com faixa etária de oito anos, que cursam até o terceiro ano dos
Anos Iniciais, porém, com a reformulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
o processo de alfabetização se dá nos dois primeiros anos, cujo objetivo de Língua
Portuguesa é: “aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente:
amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por
sua inserção na cultura letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na
vida social” (BRASIL, 2017, p. 61).
No entanto, antes dos alunos aprenderem a ler e escrever, é preciso que entendam
o processo de leitura e escrita (desde a sua definição até a sua utilização no cotidiano),
pois Petronilo (2007, p. 16) afirma que “ninguém escreve ou lê sem motivo, sem
motivação”. Sendo assim, é essencial fazer o aluno refletir sobre a utilização da leitura e
da escrita, levando em consideração os diferentes contextos. Como enfatiza os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN):
A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita dos
textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de
diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino.
É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico
que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social (BRASIL,
1998, p. 23).

Deste modo, abordar as práticas de leitura na escola abrange uma dimensão da
língua que se encontra representado nos textos, que são falados e escritos, além dos textos
não verbais e digitais que, por sua vez, carregam uma carga de significado, haja vista
materializarem o que pensamos e expressamos com objetivos determinados, construído,
assim, pela junção de palavras, frases e períodos interligados de forma coesa e coerente,
formando um todo significativo.
Porém, esta leitura de acordo com os PCNs de Língua Portuguesa é uma
competência que é construída a partir das práticas de leitura dentro da sala de aula.
Compreendemos que, enquanto espaço de interação social, um dos papeis da escola é
contribuir para formação de leitores e escritores competentes que saibam usar a
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linguagem não verbal, multimodal, oral e/ou escrita em diferentes situações sócias
comunicativas.
Isso pode se efetivar por meio da prática de leitura de textos orais e escritos, da
produção de textos orais e escritos e da análise linguística, sabendo que “[...] cada uma
dessas práticas se diferencia historicamente e dependem das condições de situação
comunicativa, nestas incluídas as características sociais dos envolvidos na interlocução”
(BRASIL, 1998, p. 20).
Sendo assim, um professor deve entender, antes da prática, os elementos que dão
subsídios para reconhecer a importância de priorizar o trabalho com leitura em sala de
aula, pois sua ação precisa promover efeitos significativos na vida do aluno. Convém
ainda lembrar que, ao introduzir um trabalho com a leitura, o mediador da ação
pedagógica precisa priorizar as particularidades de cada indivíduo, a fim de verificar seu
conhecimento intuitivo em relação aos textos, levando em consideração sua visão de
mundo e sociedade. Nesse sentido, o trabalho no Ensino Fundamental I com textos
literários e não literários devem assumir um papel de propor ao aluno a compreensão da
relação entre os conteúdos e o texto, tornando-os conscientes da relevância desses
elementos para a construção de sentidos. Segundo Antunes (2003, p. 41):
A evidência de que as línguas só existem para promover a interação
entre as pessoas nos leva a admitir que somente uma concepção
interacionista de linguagem, eminentemente funcional e
contextualizada, pode de forma ampla e legítima, fundamentar um
ensino de língua que seja, individual e socialmente, produtivo e
relevante.

Com base nisso, é responsabilidade da escola fazer suas escolhas didáticas para
efetuar suas práticas de ensino, visando um aprendizado que estejam inseridos o sujeito
(aluno), o mediador (o professor) e os conhecimentos. Para que assim o “saber fazer” se
torne um instrumento significativo na vida do educando, exercendo sua cidadania de
acordo com as exigências das novas demandas sociais.
Portanto, o mediador da ação pedagógica deve ser consciente de que a leitura não
é uma forma fixa, cristalizada, de uma vez por todas e que não deve ser tratado de forma
homogêneo. Pelo contrário, por sermos seres sociais, somos mutáveis e sofremos
transformações no tempo e no espaço. Sendo os gêneros o resultado de fatores históricos,
sociais e culturais, não foge dessa realidade. Assim, um trabalho com o texto deve levar
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em consideração esses aspectos para que a prática de ensino do professor seja mais
produtiva.
E o que seria um ensino produtivo de leitura? A resposta seria, à princípio, uma
abertura para mudanças não somente para os procedimentos metodológicos, mas sim para
o objeto de ensino, em que nesse contexto esteja inserido a linguagem, como processo de
interação, o educando como um ser social e respectivamente os gêneros como instrumento
facilitador da aprendizagem, com o poder de transformação humana e social. Nesse
sentido, Kleiman enfatiza:
A compreensão, o esforço para recriar o sentido do texto, tem sido cada
vez descrita como um esforço inconsciente na busca da coerência do
texto. A procura da coerência seria um princípio que rege a atividade
de leitura e outras atividades humanas (KLEIMAN, 2012, p. 30)

Desse modo, os alunos para desenvolverem suas aptidões comunicativas e leitoras
precisam ser trabalhados a partir dos objetivos traçados. Nessa perspectiva, valorizar os
gêneros que fazem parte da vida cotidiana dos educandos é uma ótima oportunidade para
despertar a leitura e a escrita, pois essas tarefas devem ter como objetivos explorar a
oralidade, os conhecimentos prévios e a organização de ideias das atividades que são
realizadas no interior da sala de aula. Silva et al (2018, p. 5) relata em sua pesquisa que:
Os alunos aprenderam com calma, a ler aos poucos e descobriram
outros objetivos para e da leitura. Levamos a leitura aos alunos, ou
melhor, ainda proporcionamos momentos de prazer com os livros de
bons autores que tanto têm a dizer a todos nós, alunos, crianças,
professores, adultos, mães e pais que se interessam pela valorização da
leitura.

Portanto, o trabalho com a leitura na escola é uma tarefa árdua, pois exigem do
educador empenho, dedicação e disponibilidade de tempo. Uma vez que as práticas de
leitura devem fazer parte da vida do educando desde o início da sua escolaridade. Silva
(2018, p. 5) também descreve que “o livro tornou-se importante e também um grande
amigo dos discentes. Portanto, ele representa a possibilidade de acesso para o aluno ler,
e também, levar para casa e compartilhar com seus familiares”. Para que suas
competências sejam gradativamente aprimoradas no decorrer do processo de ensino e
aprendizagem, é preciso que se resgate o hábito de ler, não só na escola, mas, que essa
leitura faça parte do cotidiano dos discentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das nossas reflexões, concluímos que trabalhar a leitura não é tarefa tão
fácil, pois não exige do educador apenas uma formação acadêmica e simplesmente
domínio dos conteúdos gramaticais, mas muito empenho, dedicação e busca constante de
informações que venham contribuir para desenvolver sua prática com autonomia, e não
desenvolver as competências comunicativas dos educandos com teorias distantes da
prática de ensino.
É perceptível diante das pesquisas que as metodologias utilizadas pelo professor
na sala de aula, os projetos de intervenções desenvolvidos nas escolas, estimulam sim a
prática da leitura, portanto, já que a leitura é tão fundamental para o desenvolvimento do
homem enquanto ser social é imprescindível que os responsáveis diretos e indiretos dos
educandos estejam encorajados a efetivar de verdade o que se tem documentado sobre a
leitura e escrita, fazendo com que nossos alunos deixem de ser meros reprodutores e
passem a ser reflexivos e críticos atuando na sociedade como tal.
Portanto, percebe-se que a leitura e escrita não compete apenas aos docentes dos
anos iniciais ou aos docentes de língua portuguesa, pois é um processo contínuo em que
exige a participação de todos os docentes independente da disciplina, uma vez que
qualquer temática e atividade exigem do aluno a leitura e ou escrita.
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CAPÍTULO XXXVII
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A ALFABETIZAÇÃO
Liliane Lopes Reis dos Silva100; Ciro Carlos Antunes101.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-37

RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo conhecer e refletir a respeito dos efeitos das Políticas
Linguísticas de Alfabetização como ação estimuladora e promovedora da aprendizagem
dos alunos do primeiro ciclo de alfabetização, no sentido de se discutir a respeito das
desigualdades presentes na sala de aula e no meio social. A partir deste estudo, destacouse a influência da Linguística como suporte importante para compreensão do ato de
alfabetizar. Como exemplo de Política Pública, abordaremos o Pacto Nacional de
Alfabetização na idade certa (PINAC), destacaremos os aspectos desta política no que diz
respeito à alfabetização efetiva dos alunos a metodologia aplicada pelo professor. Com a
finalidade de promover uma aprendizagem igualitária para todos os alunos, independente
da sua origem social e cultural. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com pressupostos
teóricos embasados em: Teixeira (2002), Soares (2003), Petter (2003), Teberosky (2002),
dentre outros. Por meio de uma breve análise desta Política Pública, conclui-se que a
Linguística tem um papel muito importante, pois desenvolve ações educativas que
ultrapassam os limites da gramática, viabilizando um conhecimento social e intelectual
de toda a sociedade. Percebeu-se, então, a necessidade de se manter as Políticas Públicas
de Alfabetização.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Linguística. Alfabetização.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema: “Práticas pedagógicas, política pública
educacional, desafios e possibilidades para a alfabetização” nos anos iniciais do Ensino
Fundamental”.
Nesse sentido, a finalidade deste trabalho é refletir a respeito da criação de
políticas públicas capazes de promoverem a igualdade entre os povos e a contribuição da
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Linguística no direcionamento da língua e da fala dos alunos. Mas, especificamente,
tratando-se de uma política voltada para a Alfabetização, o que se pode esperar dela é que
propicie uma metodologia pedagógica eficiente, que ajude as pessoas envolvidas a
entender como ocorre o processo da língua, linguagem e escrita. Assim, este trabalho
pretendeu investigar e refletir sobre as Políticas de Alfabetização para os alunos que
concluem o primeiro ciclo de alfabetização, sem deixar de lado os professores com a sua
formação continuada.
Desta forma, as intervenções, como projetos desenvolvidos na escola, são voltadas
para a compreensão dos alunos, seus avanços com relação ao conhecimento,
proporcionando uma aprendizagem significativa, assim, transforma o direito de ler e
escrever num ato de cidadania para com todos os educandos.
Sendo assim, pretendeu-se, com este trabalho, identificar e compreender, por meio
de uma pesquisa, o papel das Políticas Públicas de Alfabetização, bem como as suas
iniciativas para promover uma prática alfabetizadora que realmente seja significativa para
o aluno e para o professor como linguista, mediador do ensino e incentivador de seus
alunos, enquanto leitores autônomos. Além disso, objetivou-se proporcionar aos
membros envolvidos no processo de alfabetização um relacionamento melhor com as
propostas das Políticas de Alfabetização.
O objetivo geral é refletir os efeitos das Políticas Linguísticas de Alfabetização
como ação estimuladora e promovedora da aprendizagem dos alunos do primeiro ciclo
de alfabetização. Os objetivos específicos são três, a saber: 1) Identificar as Políticas
Públicas de Alfabetização e suas metas para os alunos do primeiro ciclo de alfabetização
do Ensino Fundamental I; 2) Compreender sobre a Linguística e suas ações para promover
a Alfabetização na idade certa; e, por último, 3) Averiguar os efeitos das Políticas
Públicas de alfabetização para os alunos do primeiro ciclo de alfabetização do ensino
fundamental I.
Por essa razão, buscando sanar os questionamentos desta pesquisa, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica, em que averiguamos artigos científicos, teses e livros
relacionados ao tema. Este material bibliográfico foi de suma importância para o
aprofundamento e embasamento da pesquisa, através da qual pudemos levantar
questionamentos com os mais diversos autores a respeito do assunto investigado.
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Foi realizada uma pesquisa documental a respeito das políticas públicas existentes
para a Alfabetização, buscando conhecer de que maneira essa proposta é apresentada para
o público-alvo.
A pesquisa buscou confrontar a realidade em que os alunos se encontram com a
opinião dos autores das obras literárias de referências como Soares (2003), Teixeira
(2002) e documentos oficiais (BRASIL, 2006, 2012, 2014), verificando em que ponto
eles concordam ou discordam e, finalmente, foi construído um relatório final que teve por
objetivo esclarecer as influências das Políticas Públicas para os anos iniciais do ensino
fundamental.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
ALFABETIZAÇÃO
ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

E

METAS

DE

As Políticas Públicas são ações direcionadoras do governo federal, estadual e
municipal para com a sociedade. Essas ações, em geral, buscam atender todos os
membros da sociedade de maneira igualitária e são organizadas por meio de Leis, decretos
e acordos, onde se busca aplicar o dinheiro público arrecadado com impostos para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Mas nem sempre as ações propostas são
executadas de forma satisfatória, pois entre o anúncio da Política Pública até a sua
concretização na sociedade, existe o envolvimento de muitos membros políticos que não
repassam estas ações de maneira efetivas.
Segundo Teixeira:
As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e
implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do
poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o
papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos
e benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002, p. 2).

Desta forma, o autor supracitado afirma que as Políticas Públicas não são ações
isoladas, voltada apenas para algumas pessoas. São intervenções públicas que buscam
atender a todos os membros da sociedade. Mas exige uma divisão do poder público efetiva
para que seus efeitos sejam significativos e não gerem tantos conflitos diante da sua
aplicabilidade, garantindo o sucesso da proposta.
A Política Nacional de Alfabetização na idade certa (PNAIC) foi criada com o
objetivo de sanar as dificuldades do analfabetismo, muitas vezes, presente na sala de aula.
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O programa busca fazer uma especialização com o professor alfabetizador, que lida
diariamente com os alunos da etapa de alfabetização, levando o educador a colocar em
prática estas habilidades trabalhadas no ambiente formador, fazendo com que o educando,
principal alvo desta Política pública, conclua o 3° ano do ensino fundamental com o seu
processo de alfabetização satisfatório. Conforme Brasil (2014):
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e Municípios para assegurar a plena alfabetização de todas as
crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino
fundamental (BRASIL, 2014, p. 1).

De acordo com o Documento Orientador o programa teve início em todo o Brasil
no final de 2012, com o apoio dos governos municipais, estaduais e federal, tendo a
missão de alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do Ensino fundamental. Em
2013 deu início à formação de milhares de professores, nas áreas de Linguagens e,
posteriormente em 2014, matemática. O programa proporcionava encontros regulares
entre professores e formadores, com atividades voltadas para a aplicabilidade na sala de
aula. Algumas oficinas buscavam lidar diretamente com a prática pedagógica do
professor alfabetizador, fazendo ele refletir sobre suas práticas, com uma possível
mudança na sua maneira de alfabetizar, tendo por objetivo maior mudar a realidade de
fracasso escolar que ronda as escolas públicas.
O processo de alfabetização, no qual o professor tem a missão de ensinar os seus
alunos a ler e escrever, não é simples, principalmente quando a alfabetização não ocorre
de maneira natural, quando o aluno exige uma atenção especial do professor e da equipe
pedagógica escolar. Conforme Soares (2003):
Considero que nós estamos vivendo, na área de alfabetização, um
momento grave. Primeiro, por causa do fracasso que aí está gritante,
diante de nós. Não é possível continuar dessa forma. Segundo, porque
estão aparecendo tentativas, em princípio muito bem-vindas, de
recuperar a especificidade da alfabetização, mas é bom vermos qual
caminho vão tomar (SOARES, 2003, p. 19).

Como descrito pela autora, a educação vive um período muito conturbado, em que
se tem que lidar com frustração dos resultados da educação, com tentativas incertas de
resolver este problema. Os desafios de um processo de alfabetização mal executado
comprometem a principal função educacional da escola, que é transformar o aluno em
um sujeito letrado, capaz de registrar conhecimentos mais elaborados e sistematizados,
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fazendo deste aluno um indivíduo preparado para enfrentar uma sociedade extremamente
competitiva.
Ainda neste sentido, para uma efetivação bem-sucedida do processo de
alfabetização, é necessário colocar a criança em um ambiente propício para a
aprendizagem. Se a criança, no seu meio social não tem acesso a vários meios de
circulação de notícias, como jornais, revistas, livros, por exemplo, fica com a escola a
responsabilidade de intermediar e proporcionar aos seus alunos a familiaridade com este
tipo de material informativo. A criança precisa apropriar-se socialmente e culturalmente
das informações do meio em que vive. Assim, a alfabetização ocorrerá
significativamente.
Desta maneira, a política de alfabetização na idade certa busca a parceria de todas
as pessoas e entidades responsáveis pela alfabetização das crianças, como ficou
estabelecido no Relatório do programa de alfabetização em nove anos “[...] É preciso
também estabelecer política de formação continuada para professores, gestores e
profissionais de apoio” (BRASIL, 2006, p. 9). De acordo com o documento, todo o corpo
docente necessita de uma especialização mais significativa. Desta forma, a formação
continuada não ficará apenas a cargo dos professores, mas de toda a equipe pedagógica e
gestores escolares.
Entretanto, mesmo seguindo os objetivos propostos pelo programa, é notório que
ainda não se consolidou uma alfabetização efetiva, já que algumas crianças apenas
adquirem os conceitos básicos, que na maioria das vezes não são suficientes para o seu
prosseguimento escolar. A linguística, com seus estudos, ajuda a compreender melhor o
processo da linguagem, da fala e escrita, observando em que meios elas ocorrem, suas
variações e seu funcionamento. Não desprezando a importância da gramática tradicional,
segundo Petter (2003):
A Linguística não se compara ao estudo tradicional da gramática; ao
observar a língua em uso o linguista procura descrever e explicar os
fatos: os padrões sonoros, gramaticais é lexicais que estão sendo
usados, sem avaliar aquele uso em termos de um outro padrão: moral,
estético ou crítico (PETTER, 2003, p. 15).

Na visão do autor, a linguística analisa o uso da língua em si, considerando-a como
uma ciência, não somente padrões gramaticais e ortográficos. Portanto é preciso conhecer
e refletir a respeito destas Políticas Públicas acerca da alfabetização, para que se possa
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contribuir de maneira significativa, fazendo com que todas as formas variáveis da língua
sejam aceitas, levando o aluno a entender a sua aplicabilidade dentro de um determinado
contexto. Conjuntamente será muito importante apoiar a formação continuada dos
docentes, para que estes tenham condições de oferecer aos seus alunos uma metodologia
que consiga sanar as dificuldades existentes na sala de aula.

A COMPREENSÃO DA LINGUÍSTICA E SUAS AÇÕES PARA PROMOVER A
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
A Linguística tem ganhado um espaço cada vez maior entre professores e
estudiosos da língua materna, o que não se sabe com exatidão são as consequências desta
teorização dentro da sala de aula. A linguística não pode ser a única responsável pelas
mudanças, inovações e reinvenções na maneira de um professor ministrar suas aulas de
português. A linguística será responsável por ajudar a analisar, como compreender melhor
os métodos de se ensinar. Os princípios norteadores da aprendizagem devem ser baseados
nos métodos pedagógicos, não nos da linguística.
Desse modo, seria mais apropriado que um linguista que se proponha a ensinar o
uso adequado da língua em salas de aula, fosse também professor de língua portuguesa.
Desta maneira, durante suas aulas, ele saberia direcionar, escolhendo um material para as
suas aulas que valorizasse o conhecimento do aluno como um ser social, dotado de
capacidades, quase sempre, negligenciadas por métodos antigos e ultrapassados de
ministrar aulas. Outra preocupação está relacionada ao material didático que, na maioria
das vezes, expõe opiniões de grandes linguistas em suas páginas, apenas como subsídio
para atingir um grande número de vendas. Porém, o conteúdo se distancia muito dos
objetivos da linguística, enquanto fornecedora de apoio para o estudo da língua. As
explorações linguísticas podem ajudar muito o professor e o aluno a conhecer os
caminhos, por em uso sua criatividade diante das possibilidades da língua. Mas a
linguística não pode ser adotada como um método técnico de se ensinar a língua materna.
Desse modo, torna-se possível manter uma relação entre a linguística e o ensino
da língua, fazendo da teoria um bom atrelado com a prática na sala de aula. De acordo
com o estudo realizado por Soares e Arão (2009):
Tradicionalmente o ensino é regulado por um conjunto de princípios e
regras para serem disponibilizados pelo professor. Mesmo que haja
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recursos didáticos, a palavra contextualizada é o principal instrumento
que irá garantir a eficácia ou não desse processo. Não obstante
experiências malfadadas, a prática escolar mantém a adoção da postura
em que a tarefa do ensino se reduz à mera transmissão de
conhecimentos, criando no aluno a necessidade da memorização por
meio de exercícios repetitivos (SOARES; ARÃO, 2009, p. 72).

Segundo as autoras, apesar de muitas técnicas utilizadas no passado terem sido
fadadas ao fracasso, ainda assim, são utilizadas pelo professor em sala de aula. A
contextualização das aulas com o recurso didático é capaz de garantir o sucesso ou
fracasso delas, no entanto, é frequente ainda, na alfabetização de crianças especialmente,
o uso do antigo processo
Assim no final do século XIX, sugiram novas políticas como a Pedagogia
Renovada, trazendo ideias inovadoras com o intuito de romper com o ensino tradicional.
Esta corrente buscava trabalhar o ensino de maneira onde o contexto colocava o aluno
diante de uma aprendizagem mais significativa, a fim de romper com o tradicionalismo
do professor transmissor do conhecimento. Nas palavras de Bernardino (2013):
Não podemos deixar de ressaltar que a década de 90 foi marcada por
uma grande discussão advinda do processo de democratização do
ensino iniciado na década de 1980. Essas discussões trouxeram avanços
em torno das concepções de língua, linguagem e apropriação da escrita.
Em torno de 1997 estas discussões foram ampliadas nas universidades
e escolas mediante um conjunto de documentos das diversas áreas do
conhecimento que chegaram aos meios educacionais. Dentre eles
destacamos os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs para o ensino
fundamental (BERNARDINO, 2013, p. 14).

Para a autora, o apogeu com relação às grandes preocupações do ensino de uma
língua ocorreu de maneira mais consistente no final do século XX. Diversos estudos
surgiram com grandes discussões, tratando da melhor forma o ensino um processo mais
democrático que alcançasse um número maior de alunos. Estas pesquisas promoveram
grandes melhorias com relação à linguagem e o ensino da língua na escola.
Muito avanços foram idealizados e concretizados com relação ao ensino da língua,
assim como o reconhecimento da linguística como uma ciência da língua. No entanto, o
maior responsável pela realização das duas formas de conhecimento, o professor,
continua esquecido num canto das últimas necessidades da atual sociedade brasileira. O
professor tem um salário baixo, plano de carreira sem estímulo de crescimento, não
encontra aperfeiçoamento e especialização, na maioria das vezes gratuita, sem contar o
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despreparo cada vez mais presente no cotidiano escolar, em que ele se depara com uma
clientela cada vez mais exigente.
Dessa forma, a falta de incentivo à docência perpetua por várias gerações, a
profissão fica pouco valorizada. Assim como as políticas públicas de carreira na docência
ficaram de lado acaba se impactando na boa formação dos alunos. De tal modo, a
formação precária, baixos salários com bastante dificuldade para se qualificarem na
profissão de docente, faz surgir políticas públicas que tentam achar os erros existentes
nos alunos, esquecendo-se de valorizar e incentivar o professor.
Segundo Ghesti (2014):
Somente por meio da formação continuada é possível que o Professor
Alfabetizador reconheça seus possíveis erros, ou atitudes ultrapassadas
e conheça novas possibilidades. Esta formação não necessita ser
exclusivamente de cursos e certificados, a formação continuada inclui
as coordenações coletivas com suas oficinas, dinâmicas, jogos e
brincadeiras, sem deixar, é claro, a formação teórica (GHESTI, 2014,
p. 24).

A autora ressalta a importância de se promover a formação continuada do
professor em oficinas e minicursos. Estes incentivos levarão o professor a refletir sobre
sua prática diária, questionar métodos ineficientes e promover, consequentemente,
inovação em suas aulas, gerando rendimentos didáticos e metodológicos.
É preciso mostrar à criança as infinitas possibilidades do mundo letrado e conduzila pelo universo da linguística, despertando assim, o gosto pelo ler, escrever, ouvir,
ofertando-a o que realmente aquilo que é necessário aprender nas primeiras séries do ciclo
de alfabetização. Por esta razão, os professores devem sentir-se preparados para
identificar as necessidades dos seus alunos durante este processo. Desta forma, os
estudantes terão mais facilidades com a interpretação de textos orais e escritos, diante do
universo letrado do qual eles fazem parte.
As habilidades linguísticas dos alunos que se expressam por meio da leitura,
interpretação, escrita e da fala não brotam nelas espontaneamente. Estas aptidões
necessitam ser estimuladas, incentivadas e ensinadas pela boa prática pedagógica do
professor alfabetizador.
O planejamento deve ser um ato primordial para que o docente execute bem o seu
plano de aula. Será no planejamento que o professor traçará suas metas, objetivos e ações
que deverão ser colocadas em prática com os seus alunos. Durante o percurso do
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planejamento podemos criar táticas de ensino, reformular novos estudos, traçando novos
caminhos para encarar e solucionar problemas.
Neste sentido, cabe ao professor no momento em que ele planeja escolher os
recursos didáticos que melhor atenderão a sua turma. Tratando-se de crianças muito
pequenas, que estão iniciando no mundo da alfabetização, alguns recursos visuais serão
de suma importância para despertar o interesse deste público-alvo. Alguns destes
materiais podem ser livros, jogos, abecedário, panfletos, cartazes, relógio, calendários,
dentre outros. Os recursos distribuídos em meio à sociedade ajudarão a criança a
familiarizar-se e compreender com maior facilidade, tais como o uso computador e da
televisão. Segundo Brasil (2012):
Sem dúvida, jamais teremos nas escolas todos os tipos de materiais
possíveis para promover o ensino no ciclo de alfabetização, mas alguns
desses materiais são extremamente importantes. É necessário, portanto,
que conheçamos tudo o que é disponibilizado nas escolas (BRASIL,
2012, p. 38).

As autoras fazem referências a respeito de se conhecer os materiais disponíveis
para a alfabetização na escola em que o professor alfabetizador trabalha. Por se tratar de
crianças muito pequenas, elas têm mais facilidade para internalizar as informações
quando podem visualizar os elementos de maneira concreta, seja através de um belo livro
de contos de fadas, que mexe com o imaginário das crianças, ou da palavra escrita
associada à imagem. Portanto, com os avanças das novas tecnologias e o suporte didático
do Programa de Alfabetização na idade certa, existe uma imensa oferta de material que
pode ser utilizado pelo professor como recursos em suas aulas. Assim, todo este material
deve ser analisado e discutido juntamente com a equipe pedagógica para verificar qual
será o mais apropriado para o ensino da leitura, escrita e da linguística.

OS EFEITOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO PARA OS
ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
A ideia que se permeou por todo o Brasil durante anos era que apenas as crianças
que conseguiam passar de ano tinham uma aprendizagem significativa. E os que não
atingissem os objetivos propostos pelo sistema educacional deveriam permanecer por
mais um ano na mesma série. Entretanto esta não é uma opinião tão distante assim. Ainda
hoje verificamos muitas manchetes ressaltando os grandes índices de analfabetismo
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funcional, tento como causa a progressão automática. Apontando a retenção como saída
para que o aluno crie o hábito de estudar. Conforme Weisz (2002):
Políticas públicas voltadas para o fracasso escolar e mais
especificamente para o fracasso de 50% dos alunos na alfabetização
inicial estão agora dando os primeiros passos. Um dos fatores que
contribuiu para isso foi à mudança no olhar da sociedade brasileira para
a questão da educação. Finalmente se começa a compreender o papel
econômico da educação no desenvolvimento do país e, com isso, ela
começou a ser levada mais a sério (WEISZ, 2002, p. 226).

A autora ressalta em sua fala, o início das Políticas Públicas voltadas para a
educação, seus primeiros passos rumo à mudança de atitude e pensamento de toda uma
sociedade. Destaca, também, o início de uma pequena valorização da educação para o
desenvolvimento do Brasil, depois de chamar bastante atenção pelos altos índices de
reprovação, algumas mudanças começam a ocorrer.
Neste momento, emergia, consequentemente, o “Bolsa Escola”. Um benefício
pago aos pais dos alunos que frequentam regularmente a escola. Estas inquietações
impulsionaram a aprovação da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Esta Lei conseguiu
garantir o acesso universal das crianças à escola, assim como a progressão dentro da
instituição. Entretanto este avanço influenciou na perda da qualidade da escola pública.
Estas novas mudanças provocadas pelos impactos da progressão dos alunos,
trouxeram questionamentos a respeito da formação do professor, não se sabia ao certo se
a qualidade da educação caía, ou os professores não estavam preparados para verificar o
nível de aprendizagem dos próprios alunos. Surgindo, assim, uma necessidade de investir
na formação teórica deste professor, para que ele pudesse realizar um trabalho teórico e
prático na escola. Porém, o conhecimento mais exigido do professor ainda é o prático,
pois todos querem ver o quanto ele e eficiente para promover a aprendizagem dos alunos.
Sociolinguistas relatam que a linguística não se demonstra indiferente à cultura e
à sociedade. Determinadas pessoas que participam destes grupos estão mais
familiarizadas com a normas escolares, pois em algum momento foram direcionadas para
estes ambientes onde receberam tais instruções. Nas palavras de Teberosky (2002):
De fato, já se reconhece, há muito tempo, que o conhecimento
linguístico do professor não reside somente na gramática ou na
ortografia normativa, mas também em suas habilidades pragmáticas de
intercâmbio comunicativo, relacionadas a sua função de promover a
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maior participação possível dos estudantes em situações de produção e
intercâmbio de linguagem, (TEBEROSKY , 2002, p. 230).

Conforme a autora, os conhecimentos linguísticos dos professores não se baseiam
somente em regras gramaticais e ortográficas, mas tem grande influência do seu convívio
social, experiências vividas, onde eles buscam incentivar os alunos a viverem e
partilharem seus conhecimentos. Para que tal objetivo seja alcançado, a linguagem do
professor deve ser clara, buscando entender a linguagem dos seus alunos também.
O que percebemos, por parte dos grandes gestores, responsáveis pelas Políticas
Públicas de Alfabetização, é uma ausência de estabelecer um currículo voltado para os
alunos do primeiro Ciclo de Alfabetização. Na maioria das vezes, os professores buscam
orientação pelos modelos das avaliações externas com a Provinha Brasil ou o PROALFA
(Programa de Avaliação da Alfabetização). Pois, os Referenciais e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) estão ultrapassados, porém caindo em desuso, na maioria
das escolas esta função de avaliar o progresso do aluno fica a cargo do professor, o mesmo
encontra muita dificuldade para criar e compreender os processos de avaliações,
principalmente as externas; como destaca Morais (2014):
O que nos permite dizer que não temos um currículo nacional para o
ciclo de alfabetização? Em primeiro lugar, recordemos que os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) e o
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI)
(BRASIL, 1998) foram instituídos como “referências”, “parâmetros”.
Podendo inspirar-se (ou não!) nos mesmos, cada rede pública de ensino,
municipal ou estadual, deveria produzir suas próprias propostas
curriculares. Sabemos que muitas redes não avançaram nessa tarefa,
desde o final dos anos 1990 (MORAIS , 2014, p. 284).

O autor destaca a falta de um documento direcionador, como suporte para que se
possa trabalhar com a alfabetização, os existentes podem ou não servir como referência
para a escola, pois se trata de um material apenas sugestivo que pode ou não inspirar.
Propõe que as redes de ensinos exponham suas propostas, porém muitas destas não vão
em frente, pois esbarram na burocratização do sistema. Nem mesmo a mudança do ensino
fundamental para nove anos, estimulou a implantação e criação de um currículo
específico para a área da Alfabetização. Convivemos apenas com algumas consultas
públicas, na tentativa de se criar um currículo que seja capaz de atender todo o Brasil de
maneira única. Porém o assunto ainda demanda muitos questionamentos, emaranhados
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de papel, que muitas vezes não dá credibilidade ao professor para basear suas avaliações,
deixando de lado para recorrer aos velhos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`S).
A inclusão do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) teria
como objetivo maior separar os direitos de aprendizagem específicos de cada ano do
primeiro ciclo de Alfabetização, ou seja, o que cada aluno deveria aprender no primeiro,
segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Estes direitos de aprendizagem serviriam
como elementos para a construção de todos os cadernos didáticos do programa. Uma
educação de qualidade, voltada para os interesses da sociedade, deveria ser um direito
assegurado pela própria sociedade. Uma transformação profunda na educação faz-se
extremamente necessária, equivale a um objetivo nacional que ainda não foi alcançado.
A implantação de um currículo com metas, objetivos e habilidades que pudessem ser
alcançadas por todos desde a esfera municipal até à federal. Porém, o que percebemos são
inúmeras tentativas, muitas vezes, frustrantes, de lançamentos de programas como uma
receita milagrosa para resolver os problemas da Alfabetização. Programas estes que
acabam sem explicação, fazendo surgir outros que por falta de uma reforma consistente
na educação como um todo, termina sem que o público-alvo, alunos, professores e
gestores compreendam suas reais intenções.
Dessa forma, investigar os processos de Alfabetização no Brasil torna-se bastante
relevante, principalmente por percorrer caminhos tão cheios de possibilidades de acertos
e erros. Leva-nos a refletir, que muitas destas Políticas foram assertivas nas suas metas,
outras nem tanto, algumas poderiam continuar a existirem. No entanto, muito ainda
precisa ser feito para que os alunos recebam uma educação de qualidade, voltada para
eles é pensada nas suas reais necessidades de leitura, escrita e linguagem. Contudo, será
preciso fazer com que estes direitos assegurados pela Lei cheguem à prática no cotidiano
escolar, independente da realidade social enfrentada pelos alunos, buscando uma
educação transformadora preocupada em ofertar possibilidades e garantias a todos que
deste processo participa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a construção deste trabalho, foi possível perceber a repercussão das
Políticas Públicas de Alfabetização nos anos iniciais, na formação continuada do
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professor. Estes programas serviram como instrumento norteador para a construção de
novas políticas que buscam traçar metodologias e objetivos mais claros no ambiente
escolar. Assim, favorece o envolvimento do educador e do educando como sujeitos
ativos, participativos deste processo tão importante para o crescimento intelectual da
sociedade. A análise do estudo do programa do Programa Nacional da Alfabetização na
Idade Certa (PINAIC) mostra que não foi suficiente cuidar apenas da parte metodológica
e lúdica na formação dos professores, será necessário um esforço maior para que esta
formação continuada consolidada, implantada e incorporada, juntamente com a criação
de novas políticas de Alfabetização, para que torne um trabalho contínuo, inovador na
sala de aula.
Neste sentido, percebeu-se que a linguística começa a ganhar espaço nas escolas,
contudo ainda é preciso esclarecer os seus ideais nas práticas metodológicas do professor.
Isso fica, especialmente, claro, quanto ao processo de avaliação, os gestores destas
grandes políticas, transformam a avaliação em um processo de considerar acertos e erros.
Não faz uso dos conhecimentos linguísticos para investigar e descobrir o que levou o
aluno a acertar ou a errar determinada questão. Os criadores das Políticas Públicas não
reconhecem o poder norteador de uma avaliação. Desse modo, acredita-se que os
resultados obtidos servem para guiar e aprofundar novas metodologias para efetivar o
processo de aprendizagem de alunos e professores.
No entanto, o atual cenário aponta que a Alfabetização foi e ainda continua sendo
um dos cenários mais complexos, que permeia a relação entre o dever do Estado e direito
do cidadão. É uma área que demanda estratégias de investimento para atender as
necessidades básicas de todos que dela fazem parte.
A construção deste artigo, não exauriu todas as discussões acerca do tema, e talvez
caiba apenas pequenas discussões, das quais exigem mais confirmação do que debate. No
entanto, sua confirmação só se tornará possível com a participação e o envolvimento dos
diversos componentes da sociedade, mais especificamente professores, linguistas e
pesquisadores estudiosos do ramo da educação.
Desse modo, pode-se concluir este trabalho destacando que para que as Políticas
de Alfabetização sejam implantadas com um efeito positivo, será necessário adicionar
esforços tecnológicos, financeiros e intelectuais, com a meta de atingir um número maior
de pessoas, envolvendo alunos, professores, estudiosos, promovendo um intercâmbio de
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conhecimento. Desta maneira, será possível atrelar à teoria dos estudos linguísticos a
prática diária na sala de aula. Ao criar, assim, um caminho de comunicação com o poder
público mais eficiente.
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CAPÍTULO XXXVIII
RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA PSICOPEDAGOGIA: A IMPORTÂNCIA
DESTE PROFISSIONAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Ivanize Salustiano de Souza102; Valdeni Galvão da Silva103.
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.09-38

RESUMO:
O presente trabalho trata-se de um levantamento bibliográfico que tem como objetivo
realizar uma retrospectiva sobre a história da psicopedagogia e sua importância para a
escola de educação básica. Para tal, foram utilizados autores como: Souza (2009), Bossa
(1994), Piaget (1990), Pain (1985), Polity (2011), Morales (2003), Gonçalves (2002),
entre outros. A área da psicopedagogia até os dias atuais é um campo de conhecimento
bastante procurado por professores e especialistas que tem a necessidade de realizar
pesquisas nas diversas áreas da aprendizagem. É importante destacar que o
psicopedagogo é de fundamental importância para as instituições de ensino, para auxiliar
os docentes e alunos nas questões necessárias que surgirem.
PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogo. Retrospectiva histórica. Educação básica.

INTRODUÇÃO
A área da psicopedagogia até os dias atuais é um campo de conhecimento bastante
procurado por professores e especialistas que tem a necessidade de realizar pesquisas nas
diversas áreas da aprendizagem.
Historicamente, este campo de conhecimento se originou da relação entre a
pedagogia e a psicologia, teve iniciou na Europa, mas foi na Argentina que se
concretizaram as primeiras pesquisas teóricas nesta área. Percebe-se ao longo dos anos,
desde o movimento Nova Escola (sec. XIX), muitos educadores filósofos buscaram
ajudar as crianças que apresentavam problemas de aprendizagens em razão de vários
distúrbios. No Brasil, este trabalho e encontros dos psicopedagogos para estudar este
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campo de conhecimento aconteceram em 1984, tendo a finalidade de investigar como
acontece ou não essa aprendizagem.
Para Neves (2000, p. 19, apud Bossa, 1994) “a psicopedagogia estuda o ato de
aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades internas e externas da
aprendizagem, tomadas em conjunto. E mais, procurando colocar em pé de igualdade os
aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos”. Também no que se refere
ao assunto, Weiss (2000 apud Bossa, 1994) destaca que ela busca a melhoria das relações
com a aprendizagem, assim como a melhor qualidade na construção da própria
aprendizagem de alunos e educadores. Nesse sentido o estudo psicopedagógico tem o
intuito de investigar as causas que interfere a relação do aluno com a sua aprendizagem.
Desde 1980 com a fundação da associação Brasileira de psicopedagogia ABPp
em São Paulo, um grupo de profissionais que atuavam na área realizaram cursos de
especialização e publicação com relação aos problemas de ensino e aprendizagem.
Durante o percurso da psicopedagogia ocorreram muitas contribuições teóricas para
melhorar a formação de profissionais ligados a este estudo. Nesse trajeto as dificuldades
de aprendizagem têm sido abordadas por diversos autores e entre alguns deles há uma
grande discordância no que diz respeito à definição de conceitos.
A psicopedagogia é um estudo que se fundamenta em que propósito? Segundo o
código de Ética e estatuto da ABPp (2001), esse estudo tem por finalidade contribuir com
a aprendizagem com o conhecimento, sua aquisição, desenvolvimento e distorção. O
trabalho era realizado por meio de processos e estratégias que levassem em conta a
individualidade do aprendem-te. Portanto é uma praxe comprometida com a melhoria das
condições de aprendizagem. De acordo com Beauclair (2011, p. 79):
Compromissado com a busca da competência profissional para que sua
prática seja significativa, o profissional de Psicopedagogia deve propor
que suas formações sejam continuadas, instigantes, desafiadoras e
problematizadas, disponibilizando a si mesmo e aos diferentes grupos
com os quais interagem pontos de mobilização e de busca de possíveis
soluções para que, à luz de referenciais práticos e teóricos, possa ser
válido todo seu esforço e trajetória.

Entretanto, esta área de conhecimento tem o dever de contribuir na aprendizagem
de crianças que possuem transtorno em aprender, buscando soluções para amenizar essa
problemática. O estudo da psicopedagogia se iniciou com a finalidade de entender o
processo de aprendizagem dos seres humanos para que fosse possível solucionar
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problemas de aprendizagem em crianças que tinham dificuldades em compreender a
didática do professor da maneira que as instituições repassavam esses conhecimentos,
uma vez que sem esse estudo tais questões não poderiam ser esclarecidas.
Muitas vezes os alunos que disponibilizavam algum problema em seu
aprendizado, estes eram encaminhados a outros especialistas, que eram profissionais
atuantes em outras áreas, e por isto muitas vezes os problemas não eram solucionados,
sem identificar as causas que contribuíam para o não aprender desses alunos. Diante dessa
situação, visando chegar às explicações precisas sobre essas dificuldades de
aprendizagem, nasceu o campo da psicopedagogia visando formar profissionais para
atuarem de maneira precisa na educação de alunos que possuíam algum tipo de
dificuldades para aprender e desenvolver suas habilidades com relação aos seus
conhecimentos, assim facilitando a relação dele em seu processo de ensino.
No decorrer dos anos este campo de conhecimento passou a um carácter
interdisciplinar recebendo contribuições nas diversas áreas de conhecimentos como: a
psicanálise, a linguística, a fonoaudiologia, a neurologia, a psicologia genética, a
sociologia e filosofia, ampliando a atuação do psicopedagogo no âmbito institucional e
clínico.
(...) o objeto de estudo da Psicopedagogia deve ser entendido a partir de
dois enfoques: preventivo e terapêutico. O enfoque preventivo
considera o objeto de estudo da Psicopedagogia o ser humano em
desenvolvimento enquanto educável. O enfoque terapêutico considera
o objeto de estudo da psicopedagogia a identificação, análise,
elaboração de uma metodologia de diagnóstico e tratamento das
dificuldades de aprendizagem (GOLBERT, 1985, p. 13).

Vale ressaltar que o estudo do processo de aprendizagem e suas dificuldades se
dividiam, portanto, em um carácter preventivo e terapêutico de forma que deveria atuar
não só no âmbito escolar, mas alcançar a família e a comunidade esclarecendo sobre as
diferentes etapas do desenvolvimento, para que possam compreender e entender suas
características evitando assim cobranças de atitudes e pensamentos que não são próprios
da idade.
A ausência de limites instituídos na
demasiadamente tolerantes, fecunda
produzindo crianças indisciplinadas,
insolentes, rebeldes, por conseguinte,
internos, demonstram insegurança em
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educação familiar por pais
consequências desastrosas,
extremamente agressivas,
vivem sempre em conflitos
tudo que realizam, crescem

ampliando paralelamente sentimentos nada plausíveis, como o egoísmo
e a intolerância, pois estão sempre convictos de que as pessoas que os
rodeiam, que mantém contato, independente de que seja sua mãe ou
não, estarão a sua disposição para satisfazer suas necessidades
(SANTOS, 2002, p. 46).

Nesse contexto fica evidente de que nenhuma criança nasce agressiva, ela tornase de acordo com o meio, pois limite e disciplina transitam no caminho do afeto e da
liberdade, e isso se reflete nos locais onde ela se insere. Segundo Tiba (1996, p. 173), “o
maior estímulo para ter disciplina é o desejo de atingir um objetivo”. Já se tratando da
área clínica a pesquisa tinha o intuito de identificar, analisar, planejar e intervir através
das etapas de diagnostico e tratamento. Os profissionais terapêuticos eram preparados
para atender crianças ou adolescentescom problemas de aprendizagem atuando em sua
prevenção diagnostico e tratamento clínico eles deveriam estar preparados para
administrarem, possíveis reações negativas do paciente frente a algumas tarefas, tais
como: resistência, bloqueios, sentimentos, lapsos etc., e não podiam parar de buscar,
conhecer, e estudar para compreender de forma ao chegar ao mais próximo possível da
realidade da criança e do adolescente.
Assim, no que se refere no contexto escolar, a psicopedagogia preparavam os
psicopedagogos para atuarem nas escolas realizando avaliações psicopedagógicas
juntamente com uma equipe multidisciplinar criando métodos e instrumentos
psicopedagógicos com a finalidade de diagnosticar os problemas de aprendizagem em
alunos com dificuldades em aprender. Esse trabalho nas escolas tem a função de observar
e avaliar essas problemáticas nos alunos, com a função de buscar respostas e alternativas
na tentativa de sanar essas dificuldades e quando for necessário encaminhar os alunos a
outros especialistas.
Para Fagali e Vale (2009), a psicopedagogia pensa a sua prática, tanto clínico
quanto institucional, num enfoque transdisciplinar, sendo necessário aprofundar e
analisar os princípios que regem o processo de aprender. Nesta visão teórica pesquisar o
indivíduo, observando nos mínimos detalhes como acontece todo o seu processo de
construção de conhecimento, é primordial para que possa diagnosticar alguns aspectos
que diretamente, ou indiretamente, colaboram para o não aprender. Sendo assim, Aquino
(1996) afirma, “há muitos os distúrbios disciplinares deixaram de ser um evento
esporádico e particular no cotidiano das escolas brasileiras, para se tornarem, talvez, um
dos maiores obstáculos pedagógicos dos dias atuais”.
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No percurso dessa trajetória, portanto é importante destacar que o lúdico na
intervenção psicopedagógico tem contribuído muito, visto que esse método passou a ser
usado nos estudos pedagógicos com a finalidade de criar situações de ensinoaprendizagem, introduzindo essas propriedades do lúdico como um tipo de recurso para
motivar a construção de conhecimentos. E através desses instrumentos que as crianças
adquirem maturidade, aprendem a ter limites, aprendem a ganhar, a desenvolver o
raciocínio, a se concentrar, a adquirir maior atenção entre outros conceitos, assim tornar
possível à construção do conhecimento desses sujeitos.

A PSICOPEDAGOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INDISCIPLINA NA
VISÃO DE PIAGET
Atualmente, no cotidiano escolar, a questão da indisciplina a cada dia vem
tomando mais espaço em comentários e reflexões entre o meio acadêmico, familiar ou
pela mídia. Esse tipo de comportamento não envolve apenas as características
encontradas fora das escolas mais também problemas sociais, baixa qualidade de vida,
situação precárias de sobrevivência, traumas familiares, mas há outros aspectos que se
tornam presentes nesse tipo de situação relacionado a escola é a relação professor-aluno.
Nesse estudo enfatizar as teorias de Jean Piaget como base e auxílio, visando se
fundamentar numa sustentação, mas precisa sobre a questão em estudo. Suas pesquisas
relacionadas a pedagogia revolucionou a educação pois, derruba várias visões teóricas
tradicionais relacionado a aprendizagem. A psicopedagogia foi criada com o objetivo de
intervir nas dificuldades de aprendizagem, visando a eliminar sintomas. Nesse sentido, a
interação do psicopedagogo com o seu paciente tem como finalidade solucionar os
sintomas que colabora para essas dificuldades em seguida propor recursos e meios para
sanar esses problemas. Esse profissional não pode se desviar de seu proposito ao sofrer
pressões internas e externas, trabalhando o indivíduo de forma que ele consiga seu
autônomo frente ao seu processo educativo.
Da maneira como esse profissional desenvolver esse trabalho os sintomas podem
diminuir ou aumentar dependendo da maneira como se desenvolve os vínculos,
relacionados ao psicopedagogo com a família, colegas, e todos que fazem parte de seu
grupo social.
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Pode-se comprovar que o estudo realizado, nesse campo de conhecimento, não se
define a uma ciência psicológica que caracteriza as necessidades e anseios do indivíduo,
porém, um conhecimento psicopedagógico proveniente do psicopedagogia, que pretende
ser considerado como uma influencia na identificação das dificuldades que colaboram
para o individuo não aprender, na visão de Piaget (apud ANDRADE, 2002, p. 62).
Piaget refere-se a um sistema cognitivo interno biológico, mas não hereditário
constituído enquanto uma totalidade. Esse sistema é composto por um conjunto de
estrutura que supõe um conjunto de elementos que se relacionam de uma maneira estável,
móvel e autorregulada, isto é, dessa relação não resultam elementos estranhos ao
conjunto. Essa relação é constante e uma estrutura não precisa de outra para regulá-la,
mas, sim uma estrutura, que segundo Piaget, é composta por um conjunto de esquema,
que são mapas de ação, por meio do qual o sujeito assimila o objeto às suas estruturas.
A psicopedagogia nasceu através da pedagogia, mas é na neurologia, filosofia,
sociologia, linguística e psicanálise que ela busca a compreensão deste processo, essas
áreas de conhecimento apresentam diferentes conhecimentos para a psicopedagogia se
basear na busca de compreensão deste processo. As diferentes áreas de estudo fornecem
informações cientificas para a reflexão e pode cooperar no campo psicopedagógico.
Piaget (1990 apud MÁRCIA, 2005, p. 9) afirma que “em suas teorias sobre como ocorre
o conhecimento humano, destaca a ludicidade como um meio de contribuição na
intervenção psicopedagógico”.
Expõe a natureza o jogar e o aprender brincando e propõe uma classificação geral,
partindo da ideia de que o jogo evolui e muda ao longo do desenvolvimento humano em
função da estrutura cognitiva, do modo de pensar concreto de cada estágio evolutivo.
Piaget em suas abordagens procura mostrar que a moral é racional por isso,
procura a afetividade e a razão. A partir de observações de brincadeira das crianças Piaget
tira suas próprias conclusões, como o jogar de bola de gude (para os meninos) e o jogar
de amarelinha (para as meninas) destacando que a moral exige obediência a normas,
nesses jogos as crianças sempre encaram os problemas das regras.
Neste caso Piaget destaca três etapas: anomia, heteronomia e autonomia. Anomia
significa a ausência de lei. A criança até 5 ou 6 anos não obedece às regras, não segue o
comportamento coletivo, na segunda etapa de 9 aos 10 anos, a criança entra na fase da
heteronomia, que significa “lei do outro”.
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A palavra vem do grego: hetero quer dizer outro (outrem) e “nomia”, que vem de
nomo, significa lei. Quer dizer, a criança em suas brincadeiras, jogos ou comportamento
pessoal, segue as leis impostas por outrem: os pais, a tradição, Deus etc. não questiona a
justiça das regras (leis); apenas obedece. É o que Piaget chama de realismo moral.

A PSICOPEDAGOGIA NA RELAÇÃO INDISCIPLINA ESCOLAR
O surgimento da psicopedagogia veio através da necessidade de compreender o
indivíduo e o seu processo de ensino e aprendizagem, devido o grande número de crianças
com dificuldade escolar e quando a pedagogia não consegue resolver tais fracassos.
Considerando que a escola tem o comprometimento com a maior parte do
conhecimento profissional dos indivíduos, na instituição escolar o trabalho do
psicopedagogo se resume em um caráter preventivo que significa procurar criar
competências e habilidades para solucionar os problemas, decorrente de grande número
de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e outras questões que
envolvem ao todo os dos contextos familiar e escolar. A relação psicopedagógica está
cada vez mais adquirindo espaço nas instituições de ensino.
De acordo com estas argumentações acima descritas, La Taille (1996, p. 9), faz a
seguinte referência,
(...) crianças precisam sim aderir regras e estas somente podem vir de
seus educadores, pais ou professores. Os limites implicados por estas
regras não devem ser apenas interpretados no sentido negativo: o que
não poderia ser feito ou ultrapassado. Devem também ser entendidos o
seu sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição ocupada
dentro de alguém espaço social a família, e a escola como um todo.

O profissional psicopedagogo por sua vez, tem a finalidade de estudar
minuciosamente e avaliar a real necessidade da instituição escolar em atender aos seus
desejos, junto aos projetos políticos pedagógicos, como se dar o processo de ensino e
aprendizagem, como podem garantir o bom êxito de seus alunos levando em consideração
como a família desempenha seu papel de companheira nesse processo. À instituição
escolar caberia trabalhar com o processo de aprendizagem desenvolvendo habilidades de
raciocínio lógico, soluções de problemas apropriação dos conhecimentos vitais ao
indivíduo e a coletividade, enfim preparar o sujeito.
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Neste sentido o psicopedagogo deve avaliar o aluno indicando os pontos negativos
referentes ao seu problema de aprendizagem, a fim de conhecê-los em suas capacidades
de construtivas e de dificuldades e se necessário encaminhá-lo por através de rotatório a
outros profissionais-psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, etc.
Pain confirmar que (1985, p. 13):
Cabe diferenciar dos problemas de aprendizagem aquelas perturbações
que se produzem exclusivamente no marco da instituição escolar. Os
problemas escolares se manifestam na residência às normas
disciplinares, na má integração no grupo de pares, na desqualificação
do professor, na inibição mental ou expressiva, etc. e geralmente
aparecem como formação ritual diante de uma enlutada e mal social.
Em tais casos a orientação se inclina por um tratamento
psicoterapêutico grupal com o apoio pedagógico a fim de evitar o
iminente fracasso escolar.

Na visão psicopedagógica o trabalho deve ser realizado tendo como a finalidade
de buscar as respostas para depois se propor uma investigação a fim de descobrir os
motivos pelo qual, este sujeito não conseguiu progredir na sua aprendizagem? Ou por que
ele não está conseguindo fazer o uso de suas habilidades ao desenvolverem suas
atividades com relação às disciplinas trabalhos na escola? Ou que impedi este aluno a sua
progressão na aprendizagem.
As perguntas pautadas são difíceis de encontrar respostas, mas pode ser possível
obter as características que estão ocasionando essas dificuldades, quando a queixa
apresentada e observada, só será possível conhecer a causa através dos responsáveis ou
professores de acordo com as informações, numa visão psicopedagógica o profissional
psicopedagógico pode iniciar o seu trabalho indagando o porquê a criança realiza sua
aprendizagem com dificuldades, se questionando como pode ocorrer de forma
significativa essa aprendizagem e o que pode ser feito para que isto aconteça o processo
de diagnostico acontece no intuito de buscar conhecimentos anteriores, diagnosticando o
presente com uma visão futura, assim acontece uma visão pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referente pesquisa foi de grande relevância para nosso aprendizado sentindo na
pele o papel desempenhado pelo psicopedagogo clínico podendo perceber o quanto é
valioso fazer o bem ao próximo, portanto a construção dessa monografia nos deu
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respaldo, visando aprimorar nossos conhecimentos a fim de compreender como ocorre o
processo de aprendizagem do indivíduo, dispondo das diferentes estratégias visando
intervir na construção da formação humana sanando as possíveis dificuldades de
aprendizagem.
A área da psicopedagogia até os dias atuais é um campo de conhecimento bastante
procurado por professores e especialistas que tem a necessidade de realizar pesquisas nas
diversas áreas da aprendizagem. É importante destacar que o psicopedagogo é de
fundamental importância para as instituições de ensino, para auxiliar os docentes e alunos
nas questões necessárias que surgirem.
Desta forma, de haver uma maior valorização desta profissão, bem como do seu
destaque para a resolução de problemas na escola. Este trabalho trata-se de um estudo
inicial, recomenda-se que mais estudo sejam realizados para aprofundamento do tema.
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RESUMO:
Este artigo consiste num diálogo para refletir a realidade e a cultura da criança que serve
de fonte de informação para situação-problema que aplicadas em jogos na escola. A
contextualização e a utilização da realidade prática da criança podem servir como
recursos para esclarecer e organizar o conhecimento e aplicá-lo durante uma investigação
da resolução de uma situação-problema, que estimula as capacidades cognitivas durante
o processo de criar e gerenciar estratégias de pensamento. Esse tipo de procedimento
contribui, de forma significativa, para o desenvolvimento do raciocínio lógico e a
autonomia, propondo momentos que favorecem reflexões e análises. Tão relevante para
o ensino à apresentação de situação-problema que privilegia buscar diversas alternativas
para sua resolução, é o planejamento de ações que promovam reflexão, enfrentamento de
conflitos e tensões.
PALAVRAS-CHAVE: Situação-problema. Jogos. Escola. Cultura.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo expor o conceito situação-problema e sua
aplicabilidade nos jogos. A fim de tornar possível essa compreensão, fez-se necessário a
fundamentação teórica embasada em estudo já realizados sobre este assunto, seguida de
análise e discussões sobre o tema.
A situação-problema caracteriza-se, basicamente, como recurso dinamizador
na/para a aprendizagem e levantamento de pontos importantes que favoreçam o uso de
jogos em respostas. Quando pensamos em uma definição para a palavra situação,
direcionamo-nos a olhar o modo como algo está disposto em uma determinada
circunstância ou, então, como determinadas coisas estão dispostas comparadas a outras.
Quando aplicamos esta definição, buscamos referências em nosso próprio cotidiano. Por
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vez, a expressão situação-problema se caracteriza por situações do dia a dia que requerem
respostas a questões nas quais o indivíduo – aluno, neste caso, precisa pensar e
desenvolver o raciocínio. A cada situação-problema que é proposta se tem uma situação
de aprendizagem que estabelece um desafio intelectual a ser superado (MACEDO, 2007).
Ao se pensar nos múltiplos cotidianos existentes e em cada sujeito que vive e tece
relações presentes, tendendo compreender a complexidade existente entre eles,
percebemos os acontecimentos culturais, nos quais nos educamos e vivemos (ALVES,
2003, p. 65). Ao compreender o cotidiano e sua relação com a cultura, entendemos se
tratar de uma teia de relações, nas quais estamos inseridos e desenvolvemos práticas. Para
D’Ambrosio (1996, p. 26), “em todas as culturas e em todos os tempos, o conhecimento,
que é gerado pela necessidade de uma resposta a situação e problema distinto, está
subordinado a um contexto natural, social e cultural”. A natureza do conhecimento está
entrelaçada com modalidade que faz parte da cultura da criança.
Desenvolver habilidade criativa para aprender a partir da realidade e transformar
os conhecimentos cotidianos em situações motivadoras requer criar e estimular o
raciocínio.
A mente segue caminhos paralelos e interligados de interação com o
ambiente, com uma realidade que ela vai reconhecendo e analisando, e
vai elaborando movimentos intencionais, conceitos de significados e
causalidade, espaço, tempo, imitação e jogo. Sua conceituação de
realidade muda passo a passo, e a criança, inicialmente reagindo apenas
aos reflexos, vai incorporando o sensual aos seus processos de decisão
e à sua ação, passando do comportamento individual ao comportamento
social. Da ação que resulta puramente de sua percepção de situações de
objetos no seu universo puramente egocêntrico, a criança, mediante
reflexão sobre essa mesma ação, renova sua ação com toda a
informação que os mecanismos elaborados (D’AMBROSIO, 1986, p.
48).

A criança institui padrões que lhe possibilita organizar estratégias de ação com
inúmeras informações que se agrupam e se tornam capazes de relacionar um
acontecimento com seu efeito final. São as experiências de aprendizagens que
desenvolvem as capacidades de pensar os diversos problemas práticos envolvidos na
natureza do conhecimento. De tal forma, as situações-problemas não devem ser
ficcionais, isto é, precisam ser fundadas em situações imediatas e cotidianas, para que
tenham significado à criança e à aprendizagem que daí se extrairá. Então, devem ser
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Problemas que sejam reais para os alunos, a fim de que possam
estimular neles as reações esperadas. Além disso, os problemas não
devem ser questões da espécie que o de ser imediatamente resolvida
consultando-se a livro de texto ou algum outro material de referência.
Os problemas devem ser do tipo que requer o relacionamento de vários
fatos e idéias para se obter qualquer espécie de solução. É também
desejável que os problemas sejam formulados no tipo de ambiente em
que esses problemas se apresentam na vida normal. Isso tem mais
probabilidade de levar o estudante a encará-lo como problemas reais,
dignos de seu esforço para resolvê-los (TYLER, 1977, p. 62).

Esses problemas possuem inúmeras variáveis e podem ser modificados e
adaptados conforme a escolha das condições que lhes interessam mais no momento.
Um diálogo para refletir a realidade e a cultura da criança servirá de fonte de
informação para diversas situações-problema. As contextualização e utilização da
realidade prática da criança podem servir como recursos para esclarecer e organizar o
conhecimento e o aplicar na situação-problema.
A situação-problema [...] não serve só para ser resolvida ou para o aluno
encontrar uma resposta certa, mas para desvendar o que precisa ser
aprendido e ser um meio de desenvolver novos conhecimentos e
sistematizá-los a partir do que o aluno já conhece. Conclui-se que
propor situações-problema num nível mais prático e mais aberto
enfatiza a interação entre conceitos e procedimentos, como a ação, a
observação e a análise, minimizando os processos operatórios de forma
mecânica (PEREIRA, 2008, p. 243).

A aplicabilidade, na prática, sugere o uso de estratégias didáticas diferenciadas
em sala de aula, onde os processos passem a ser meios de encontrar respostas sobre
questões que ganham sentidos para o desenvolvimento pessoal e social do aluno. Assim,
Ao tratar da situação-problema como um meio e não um fim, foi
possível observar que o professor sabe aonde quer chegar, mas não tem
controle total de quais são os temas a serem desenvolvidos que ainda
precisam ser esclarecidos durante o processo da resolução da situaçãoproblema. Para os planejamentos das práticas, com o objetivo de fazer
o aluno emergir e tornar-se sujeito de sua aprendizagem, o professor
poderá partir de um objetivo, problematizar frente ao processo de
resolução, sistematizar o pensamento do aluno (PEREIRA, 2008, p.
243).

A situação-problema exige uma previsão de resultados, assim como
planejamentos que promovam reflexão, enfrentamento de conflitos e tensões. Também
implica em fazer uso de alternativas diversificadas para apresentar a resolução. Os alunos
sempre são responsáveis por suas aprendizagens através do empenho no processo de
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construção de seus conhecimentos. Entretanto, podem-se propor alguns instrumentos
como estratégias de ensino para dinamizar, como, por exemplo, jogos.
Ao pensar sob um propósito que se quer alcançar com o jogo, deve-se analisar sua
elaboração, pois os jogos podem “ser vistos como uma estratégia de ensino que poderá
atingir diferentes objetivos que variam desde o simples treinamento, até a construção de
um determinado conhecimento.” (LARA, 2003, p. 21). De tal modo, Neto (2009, p. 48)
diz que
a situação-problema é complexa, pois deve incluir uma situação
cotidiana e/ou de interesse por parte do público alvo (estudantes), com
objetivo de atrair ou despertar a atenção do mesmo para a sua resolução.
Para isso, não deve ser nem fácil, nem difícil. Devendo ser de tal nível
de dificuldade e ter organização tal que, para que sua resolução ocorra
se, e somente se, houver a construção de conhecimento por parte do
indivíduo envolvido no processo. Portanto, a resolução da situaçãoproblema garante que a aprendizagem ocorreu e que foi válida.

A resolução da situação-problema impulsiona o estímulo das capacidades
cognitivas durante o processo de criar e gerenciar estratégias de pensamento. Compreende
a importância em atribuir, de forma significativa, o desenvolvimento do raciocínio lógico
e a autonomia, propondo situações que favoreçam reflexões e análises.
Para um bom trabalho com jogos é necessário uma avaliação prévia sobre quais
jogos, como serão utilizados e as finalidades propostas por eles. Todos os jogos têm seus
benefícios e contribuem para enriquecer o aprendizado do aluno.
Os jogos rompem com a proposta do tradicional e propiciam a construção de
novos conhecimentos que contribuam significativamente na formação pessoal dos alunos.
Para Smole, Diniz e Candido (2000, p. 28), os jogos oferecem meios viáveis para o
desenvolvimento de “estratégia e resolução de problemas na medida em que possibilita a
investigação (...) o individuo busca a todo o momento, elaborando estratégias e
reestruturando-as, a fim de vencer o jogo, ou seja, resolver o problema.” O jogo auxilia
no desenvolvimento da autonomia, criticidade, identidade, habilidades, busca de
soluções, agilidade nas decisões, do trabalho em equipe e da interação social, preparando
para viver em sociedade. Para Grando (2004, p. 25):
O jogo, pelo seu caráter propriamente competitivo, apresenta-se como
uma atividade capaz de gerar situações-problema “provocadoras”, nos
quais o aluno necessita coordenar diferentes pontos de vista, estabelecer
várias relações, resolver conflitos e estabelecer uma ordem.
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Aperfeiçoar-se no jogo significa jogá-lo operatoriamente considerando
todos esses aspectos.

Os jogos proporcionam situações em que as crianças repetem, aprendem a lidar
com símbolos e a pensar por analogia, criando e tornando-se produtoras de linguagens,
de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e para darem explicações.
Igualmente, o jogo, pelo seu caráter motivador, deve ser usado para introdução de
conceitos, revisão de conteúdos ou para sanar lacunas durante o aprendizado do aluno.
Assim:
Durante o jogo observamos que, muitas vezes, as crianças (adversários)
ajudam-se durante as jogadas, esclarecendo regras e, até mesmo,
apontando melhores jogadas (estratégias). A competição fica
minimizada. O objetivo torna-se a socialização do conhecimento do
jogo (GRANDO, 2004, p. 26).

Ao jogar, a criança busca ultrapassar seus limites, superar os desafios propostos
pelas regras do jogo, defender o próprio interesse definindo a estratégia para alcançar
êxito. Para Macedo, Petty e Passos (2005, p. 24), “o trabalho com jogo, no que se refere
ao aspecto cognitivo, visa a contribuir para que as crianças possam adquirir conhecimento
e desenvolver suas habilidades e competências”. Estas competências acabam por
contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora, cognitiva, social, afetiva e
educacional dos alunos. Este desenvolvimento é tão importante quanto o conhecimento
que o professor precisa ter do aluno. Conhecer o aluno e o meio em que ele está inserido
auxilia a compreensão de como, porque, quando e para quê ele aprende.
É fundamental encontrar soluções atraentes que despertem sua curiosidade, ou
seja, “desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso
inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às
questões que surgem em seu dia a dia, na escola ou fora dela” (DANTE, 1999, p. 11-12).
A habilidade, conforme o autor, está associada ao saber fazer e fazer por competência.
Portanto, é essencial que os estímulos agucem no aluno a experimentação de novas
vivências.
Por conseguinte, Smole, Diniz e Milani (2007, p. 09) dizem que é importante e
necessário “o desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento
de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação, e
organização, [...] ao assim chamado raciocínio lógico”. Desta feita, através do contexto
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do jogo o aluno busca técnicas e fórmulas para investigar a maneira mais apropriada de
resolução.
Nesse âmbito, o professor deve ter consciência de que o aluno não aprenderá a jogar
com uma única prática. É imprescindível compreender como as relações do jogo são
importantes, aproximando o aluno do conhecimento científico ao vivenciar situaçõesproblemas.
[...] o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a qual se
desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de
sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir socialmente.
Entendemos que a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa,
possibilidade de fazer de novo, de querer superar os obstáculos iniciais
e o incômodo por não controlar todos os resultados. Esse aspecto lúdico
faz do jogo um contexto natural para o surgimento de situaçõesproblema cuja superação exige do jogador alguma aprendizagem e um
certo esforço na busca por uma solução (SMOLE; DINIZ; MILANI,
2007, p. 12).

Assim, o professor deve provocar a construção do conhecimento através de
questionamentos e mediação de discussão junto aos alunos (STAREPRAVO, 2009),
proporcionando condições para que os alunos sejam instigados a investigar, refletir e
debater.
É importante que os jogos façam parte da escola, cabendo ao professor analisar e
avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja
desenvolver. Na perspectiva de Colombo, Buerhring e Morreti (2009, p. 99):
O currículo em rede pode representar qualquer tipo de relação que
envolva qualquer área do conhecimento e permite uma percepção
global das relações formadas entre os nós e os caminhos. O percurso
seguido na rede não é único, o início e o fim podem ser múltiplos,
dependendo do caminho escolhido. [...]Como a rede se amplia, o
currículo não fica estanque, é permitido que se movimente com as
inserções da escola, dos interesses dos alunos, dos professores, das
inúmeras tarefas que podem ser organizadas.

O currículo em rede proporciona a dinâmica de ir e vir entre conceitos,
representações, leituras e inúmeras tarefas diversificadas com funções distintas. Tende a
proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica e interativa, isto é, inúmeras formas de
enredar os conteúdos em um único ambiente e motivar mais os alunos para as aulas.
O ambiente no qual o currículo se aplica é o interior escola, pois ali são
proporcionadas as vivências culturais por meio de uma rede de produção de saberes-
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fazeres, poderes e significados, não havendo disparidades entre ciência, educação,
ideologia, mercado, mídia e religião. De tal maneira, a escola viabiliza a construção de um
entendimento global da sociedade em que vivemos, oportunizando momentos para captar
as informações e registrá-las, abordando a realidade em sua especificidade nos diferentes
campos do conhecimento. Desse modo, somos esse acúmulo de ações e acontecimentos
culturais cotidianos em que “[...] inúmeras têm sido as invenções cotidianas, que alteram as
propostas curriculares, redesenham as relações professor-aluno e enredam valores, saberes
e possibilidades de intervenção, experiências e criação, potencializando aprendizagens de
conteúdos, comportamentos e valores, para além do previsto e do suposto oficialmente”
(OLIVEIRA; ALVES, 2001, p. 45). Na escola, são incontáveis os espaços-tempos nos
quais se aprende-ensina, em inúmeras redes cotidianas que nos permitem as experiências.
Tais experiências são absorvidas, pois distribuídas
[...] através dos objetos culturais, dos instrumentos de trabalho, dos
currículos escolares, enfim, através de todos os tipos de artefatos de
uma cultura dada. Cada pessoa desenvolve sua capacidade cognitiva
através de processos simbólicos que lhe são próprios. [...] a atividade
cognitiva preenche diversas funções para os indivíduos: conhecer as
informações veiculadas, focalizar idéias relevantes para seu contexto de
vida, motivar para novas aprendizagens e revelar inteligências.
(BRENNAND, 2005, p. 34)

Para Ferraço (2007 p. 75) “o currículo tem de ser entendido como cultura real que
surge uma série de processos, mais que como objeto delimitado e estático que se pode
planejar e depois implantar”. O currículo, então, atua de modo a produzir identidades
individuais e sociais no interior das instituições educacionais. Conforme dizem Moreira
e Silva (1994, p. 28):
[...] o currículo não é veículo de algo a ser transmitido e passivamente
absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá
cultura. O currículo é, assim, um terreno de produção e de política
cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matériaprima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão.

No entendimento destes autores, a educação e o currículo atuam como parte
integrante e ativa de um processo de produção e criação de sentidos, significações dos
sujeitos. Ainda que o professor seja um executor do currículo, sem ao menos se preocupar
em se adequar às inovações, é no espaço da escola que as coisas se dão e realizam.
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Para Young (2014, p. 197) “a verdade é que não sabemos muito sobre currículos,
exceto nos termos cotidianos – grade horária, listas de disciplinas, roteiros de exames e,
cada vez mais, matrizes de competências ou habilidades”. O currículo se organiza em
pacotes cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Desta forma, na educação
estamos sempre acelerando a reprodução. Assim:
Quem vê tudo, não vê nada. Trata-se de ver, num emaranhado de
fatores, aquele ou aqueles que seriam os mais estratégicos e ficar com
eles. Há nisto muito de criatividade tipicamente não linear, mas também
a argúcia padronizadora que é capaz de perceber linhas na falta de
linhas. (DEMO, 2001, p. 77).

Ensinar a muitos como se fosse a um só é um princípio que caracterizou a escola
por muito tempo. Essa postura tinha por essência a padronização, a uniformização de
técnicas e procedimentos e desconsiderava os modos particulares de como cada aluno
aprendia. Consequentemente, o aluno era excluído de modo silencioso na sociedade e no
sistema escolar quando não atingia o resultado (NATEL, 2013, p. 146). Neste sentido:
O professor deve abandonar o tecnicismo que lhes é imposto, de utilizar
somente as inovações prescritas, mas, assumir um papel ativo e
participante criticamente das escolhas e do processo de inovação e
mudanças em seu contexto, tornando o processo educacional flexível e
dinâmico. Para tanto o docente precisa ser considerado um agente ativo,
dinâmico cultural, social e curricular, capaz de desenvolver inovações
educativas e tomar decisões ética e morais, desenvolvendo o currículo
dentro de seu contexto, desenvolver em equipes com seus colegas
trabalhos, projetos, materiais curriculares, situando o processo dentro
de um contexto especifico controlado pelos docentes (LIMA; SILVA,
2016, p. 62).

O bom ensino é baseado na aprendizagem do professor e não apenas no seu
conhecimento sobre o assunto que ensina; também é preciso se debruçar sobre como
ensinar, desdobrando um horizonte combinado de habilidades metodológica e política.
A função do professor vai muito além da mera transmissão de conhecimentos que
já foram produzidos. O uso de situações-problemas requer estratégias didáticas nas aulas
que tragam mudanças, transformações na construção do conhecimento. O interesse do
professor perpassa, então, pelos questionamentos sobre o que e como ensinar, assim como
o porquê do que ensinar. Na medida em que o professor questiona sua prática, identifica,
conhece e analisa através de processo de pesquisa, e, de tal maneira, pode realizar
intervenções no cotidiano das escolas, desenvolvendo alternativas às propostas oficiais
(ALVES, 2003).
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O professor, ao entrar na sala de aula, participa de um cotidiano único. Auxilia o
processo de autoconhecimento dos alunos através instrumentos que estimulem a criação
de ideias ao possibilitar as manifestações do criativo e imaginativo (LARROSA, 2011).
Portanto:
[...] é possível ensinar “sem dar tudo pronto”, pois, atitudes imediatistas
por parte do professor impedem que se dê à criança oportunidade de
pensar, se auto organizar para buscar a sua resposta à situação-problema
que lhe foi proposta. Sendo assim, entende-se que o princípio da
problematização se estabelece quando a ação do professor deixa de ser
diretiva e passa a ser investigadora, quando deixa de ser imediatista e
passa a ser mediadora, quando proporciona ao aluno a possibilidade de
tomar decisões, de pensar e agir reflexivamente, de assumir posições
diante de situações de conflitos, enfim, quando deixa de reforçar o
exercício da heteronomia e passa a se constituir no caminho para a
construção da autonomia. (NISTA-PICCOLO, 2004, p. 24-25)

O professor se dedica a compreender a espécie humana em sua totalidade, tendo
em conta sua origem, seu desenvolvimento (físico, social e cultural), seus
comportamentos, hábitos, costumes, conhecimentos e etc., observa o estudante
cuidadosamente e o ajuda a atingir os objetivos que a escola, o distrito ou a nação
estabelecem. De tal modo, além de todas essas percepções, deve ser capaz de desenvolver
no estudante a capacidade de raciocínio, ter posicionamento, tornando-o desafiador,
provocador e investigador mediante de questionamentos.
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