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RESUMO
Família e escola constituem-se como as principais instituições responsáveis pela educação da
criança. Neste artigo, buscou-se apresentar os conceitos de cada uma, suas especificidades e
interdependência  a  fim  de  averiguar  uma  associação  e  a  importância  no  processo  de
aprendizagem infantil. Teve como objetivo identificar os elementos facilitadores da parceria
família escola no desenvolvimento infantil. Desta forma, trouxe como questionamento: como
a parceria família-escola pode contribuir para o desenvolvimento infantil? Utilizou-se como
metodologia  uma  revisão  bibliográfica  das  produções  científicas  relacionando  família  e
educação infantil no Brasil, através de um levantamento nas principais bases de dados que
abordam o tema. Concluiu-se que as duas instituições (escola e família) desempenham papeis
distintos, porém complementares, na educação infantil, devendo trabalhar conjuntamente para
o desenvolvimento da criança.
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ABSTRACT
The family and the school are the main institutions responsible for a child's education. This
article aimed to present the concepts of them both, their specificities, and interdependence, in
order to investigate an association and a respective importance in the child learning process.
Furthermore, it aimed to identify the facilitating elements of the family-school partnership in
child development. Thus, it introduced the following question: how may the family-school
partnership contribute to child development? The methodology adopted was a bibliographic
review of  scientific  productions  associating  the  family with  early childhood education  in
Brazil,  through a survey in the main databases, which address the theme. The conclusion
reached was that the two institutions (school and family) play distinct, yet complementary,
roles in early childhood education, and must work together for the child's development .
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1 INTRODUÇÃO

A família é o primeiro meio no qual o indivíduo inicia sua vida em sociedade.

Espera-se  da  família  o  papel  de  educar  seus  filhos  para  se  comportarem de  acordo  com

modelos predefinidos, desenvolvendo comportamentos socialmente esperados, no sentido de

que  suas  ações,  enquanto  pais,  possibilitem a  adaptação  ao  convívio  social  (OLIVEIRA,

2011). A família desempenha, portanto, um papel de grande importância no desenvolvimento

do  indivíduo  por  ser  a  principal  transmissora  das  condutas  e  valores  que  farão  parte  do

comportamento do ser que viverá em sociedade. 

Dentre as instituições criadas na sociedade, inclui-se a escola a fim de garantir,

junto com a família, a continuidade do desenvolvimento da criança em diversas áreas de sua

vida. Assim, os pais e responsáveis têm o direito de acompanhar a educação de seus filhos e

participar ativamente na vida escolar das crianças, pois diversos estudos, como os de: Áries

(2006), Maturana (2006), Bock, Furtado e Teixeira (1999), Dessen e Polonia, (2007), Polonia

e Dessen (2005), Sarmento (2006), Vargas (2014), Epstein (1987), Santos e Toniosso (2014),

Barros e Santos (2015), apontam a importância de uma boa relação entre pais e escola, o que

interfere positivamente no processo de aprendizagem. 

O Ministério da Educação (MEC) aponta algumas recomendações, citadas abaixo,

que podem melhorar a relação ensino-aprendizagem e garantir o sucesso da criança na escola.

De  modo  geral,  as  normas  abordam  critérios  e  exigências  que  dão  suporte para  o

funcionamento  das  instituições  de  educação  infantil,  tais  como:  1)  a  formação  dos

professores; 2) os espaços físicos, incluindo parâmetros para assegurar higiene, segurança,

conforto; 3) o número de crianças por professor; 4) a proposta pedagógica; 5) a gestão dos

estabelecimentos, dentre outros aspectos que são importantes para conhecimento dos pais e

responsáveis pelos alunos quando elegem uma escola para o filho.

Quando  os  pais  participam  ativamente  da  vida  de  seus  filhos  e  se  engajam,

inclusive,  no cotidiano escolar da criança,  a  tendência é que os alunos se dediquem e se

esforcem mais por se sentirem apoiados. Desta forma, quando os pais procuram saber sobre a

relação  do  filho  com  os  professores,  o  comportamento  em  sala  de  aula,  as  notas  e  as

dificuldades  nas  matérias,  normalmente  estão  dispostos  a  ajudar  o  professor  a  vencer  os

desafios em sala de aula, adotando medidas complementares em casa. 

Cada  vez  mais  as  instituições  vêm  em  busca  de  melhores  resultados  que

incrementem essa parceria  família-escola.  A partir  de pesquisas  bibliográficas  em estudos



sobre o tema, buscam-se reflexões sobre a relação de envolvimento dinâmico entre a família e

a instituição escolar. 

Portanto, esse estudo se propõe a identificar, por meio de diversas pesquisas, os

elementos facilitadores dessa parceria e compreender o papel que cada uma, família e escola,

desempenha  na  sociedade  de  forma  a  encontrar  caminhos  e  soluções  que  auxiliem  nos

problemas enfrentados pelas duas instituições. 

A temática foi escolhida a fim de estudar e aprofundar os conhecimentos sobre os

efeitos da parceria família-escola no desenvolvimento infantil como um todo. Desta forma, é

essencial compreender como elas acontecem e se desenvolvem, bem como distinguir a tarefa

destinada aos pais e à escola na educação e na formação da criança, que, se não for bem

desenvolvida,  pode  prejudicar,  seja  no  campo  cognitivo,  no  social,  na  vida  afetiva  ou

comportamental. Busca entender como um maior envolvimento dos pais na vida escolar de

seus filhos pode afetar positivamente o desenvolvimento infantil.

Tem como objetivo geral: identificar os elementos facilitadores da parceria família

escola no desenvolvimento infantil. Delineou-se como objetivos específicos: 

• Fazer uma revisão bibliográfica com os principais estudos sobre o tema;

• Identificar por meio dos estudos relacionados aos significados as funções da

família e da escola e sua integração;

• Verificar os meios apresentados nos estudos para fortalecer a parceria família-

escola.

Desta  forma,  surge  o  questionamento:  como  a  parceria  família-escola  pode

contribuir para o desenvolvimento infantil?

O  artigo  está  estruturado  em Introdução,  ressaltando  objetivos,  justificativa  e

relevância do tema. O referencial teórico apresenta 04 tópicos e 01 subtópico. O primeiro traz

uma  breve  visão  histórica  da  relação  entre  escola  e  família  e  sua  evolução  dentro  das

sociedades;  o  segundo  apresenta  a  família  com  seus  significados  e  função  social  na

transmissão de valores, crenças, ideias que estão presentes nas sociedades; o terceiro aborda

os  significados  e  o  papel  da  escola,  destacando-a  como o  primeiro  pilar  da  socialização

pública  e  aprendizagens  sistemáticas  das  crianças;  o  quarto  refere-se  à  relação  família  e

escola, destacando os seus papéis quando um começa e o outro termina, suas inter-relações e

construções coletivas no desenvolvimento da criança; seu subtópico busca apresentar formas

de  estimular  a  parceria  família-escola  com  a  expectativa  de  compromisso  mútuo,

envolvimento e colaboração com o trabalho que é desenvolvido na escola. 



A estrutura do artigo contempla ainda a metodologia utilizada que foi de revisão

bibliográfica sobre o assunto, seguida dos resultados obtidos e discussões sobre a temática

conforme os(as) autores(as) selecionados(as). 

Por fim, foram tecidas as considerações finais sobre o tema desta pesquisa e a lista

de referências utilizadas para compor esse trabalho.

2 FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BREVE HISTÓRIA

A relação entre escola e família e o papel e a responsabilidade que cada instituição

possui na formação integral da criança tiveram uma evolução sócio histórica. De acordo com

Ariès (2006), a família moderna, constituída por pai, mãe e filhos, foi formada a partir de

diversas mudanças do pensamento religioso e político, que somente após três séculos passou a

valorizar o sentimento de família, como também o sentimento da infância. Até meados do

século XVII, a criança era vista como um adulto em miniatura e vivia exposta a tudo o que os

adultos participavam. Entretanto, a partir do século XVIII, a infância passa a ter um espaço

reservado na sociedade moderna, começa-se a valorizar a imagem da criança, como sendo

uma fase distinta e peculiar, que merecia cuidados específicos, passando a ser tratada como

indivíduo merecedor de necessidades específicas relativas à infância.

Segundo Ariès (2006), a família passou a ter um papel mais afetivo na formação

da criança, enfatizando também a educação como fator importante nas relações estabelecidas.

Assim percebe-se que tanto a mudança nos padrões de relacionamento entre a família e a

criança  como  o  surgimento  das  instituições  escolares,  embora  não  necessariamente

relacionados, se desenvolveram em conjunto. Tal situação evidencia a importância que passa a

ser dada à infância. 

Neste  contexto entende-se que,  se inicialmente as instituições  família  e  escola

apenas coexistiam, com o amadurecimento e as mudanças dessas instituições, elas passam a

se relacionar e complementar (ARIÉS, 2006). 

Apesar dessa complementariedade, nessa perspectiva educacional, enfatiza-se o

surgimento  da  escola  como  fonte  de  uma  educação  sistemática,  diferente  dos  saberes

aprendidos em casa. Na perspectiva de educação na família, essa desempenha uma função

importante  na educação formal  e  informal.  A instituição  família,  bem como a  instituição

escolar,  são  ferramentas  primordiais  no  desenvolvimento  social,  emocional,  cultural  e

cognitivo do indivíduo, ao mesmo tempo em que são transmissoras do conhecimento e dos

valores éticos culturais (SANTOS; TONIOSSO, 2014).



Na escola,  os  conteúdos  curriculares  asseguram a  instrução  e  a  apreensão  de

conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo ensino-aprendizagem. Já,

na família, “os objetivos, os conteúdos e os métodos se diferenciam, fomentando o processo

de socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de

seus membros no plano social, cognitivo e afetivo” (DESSEN, POLONIA, 2007, p. 22).

No  Brasil,  a  educação  para  a  primeira  infância  tem  suas  raízes  e  trajetória

marcadas por inúmeras modificações quando pensamos em instituições educativas. Algumas

delas  tiveram  diferentes  denominações  articuladas  em  função  de  diferentes  interesses:

jurídicos, empresariais, políticos, médicos, pedagógicos, religiosos, ou com a maternidade e o

trabalho  feminino,  denominadas  como:  creche,  asilo,  jardim de  infância,  lactário,  escola

maternal, internato, orfanato, casa de infância, parque infantil, FEBEM3, gotas de leite, centro

de recreação etc (KUHLMANN JR., 2011). 

Oliveira (1994, p.9) esclarece que:

A história da creche difere da história básica. Esta última foi primeiro, a escola para
os filhos das classes médias e altas, e a população mais pobre teve, e ainda tem de
brigar para nela entrar e permanecer. A creche, por outro lado, nasceu acolhendo os
pobres e, apenas recentemente, tem sido tomada e recriada pela classe média.  

Costuma-se relacionar, entretanto, que o marco da educação infantil teve, como

elementos geradores, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)

(SILVA; SOARES, 2017).

A educação infantil  na agenda nacional  contemporânea  está  inserida  no Plano

Nacional de Educação (PNE) (2014-2024), em vigor,  que traz contribuições fundamentais

para a educação infantil, porque define metas e estratégias a serem alcançadas em um período

de  dez  anos.  Vale  destacar  que,  em  relação  a  essa  etapa  educacional,  existe  uma  meta

exclusiva, a Meta 1, que tinha, como alvo, a expansão de qualidade da educação infantil,

universalizando a pré-escola até 2016 e aumentando o atendimento das crianças que tenham

até três anos de idade em, no mínimo, 50% até 2024. 

Para o alcance dessa meta,  foram definidas  dezessete  estratégias que propõem

ações de aumento de vagas, aumento da frequência escolar, levantamento de demanda por

creche,  reestruturação  das  instituições  existentes,  implantação  de  avaliação  da  educação

infantil,  formação  dos  profissionais,  elaboração  de  currículo  e  propostas  pedagógicas,

atendimento em comunidades quilombolas e indígenas, educação especializada complementar

para alunos com deficiência, desenvolvimento integral da criança, articulado ao atendimento

com  outras  áreas,  como  a  saúde  e  a  assistência  social,  monitoramento  do  acesso  e  da



permanência das crianças de baixa renda, promoção da busca ativa de crianças para serem

matriculadas,  publicização  dos  levantamentos  de  demanda  por  vaga  e  ampliação  do

atendimento em período integral (BRASIL, 2014b). 

As  metas  e  as  ações  estabelecidas  são  abrangentes  e  buscaram  romper,

definitivamente, com as lógicas assistencialistas e escolarizantes que fortemente demarcam o

campo da educação infantil e favorecer a construção de projetos pedagógicos que contemplem

os  princípios  éticos,  “[...]  autonomia,  responsabilidade,  solidariedade,  respeito,  ao  bem

comum,  ao  meio  ambiente  e  às  diferentes  culturas,  identidades  e  singularidades”;  os

princípios políticos, dos “[...] direitos de cidadania, exercício da criticidade, respeito à ordem

democrática”; e os princípios estéticos, “[...] sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais [...]” (BRASIL, 2015, on-line).

Conforme o Balanço 2019/Plano Nacional de Educação/Campanha Nacional pelo

Direito à Educação,  a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

A cada  2  (dois)  anos,  ao  longo  do  período  de  vigência  deste  PNE,  o  Instituto
Nacional  de  Estudos e  Pesquisas  Educacionais  Anísio Teixeira -  INEP publicará
estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo
desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito
nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem
prejuízo de outras fontes e informações relevantes (p.9).

Os prazos  estabelecidos  seguem os  anos  de  2016,  2018,  2020,  2022,  2024 e,

segundo o Balanço 2019, apresenta um status em seus artigos, em geral, de não cumprimento,

parcialmente  cumprida,  em  atraso  ou  distante  de  ser  cumprida.  A  avaliação  feita  no

documento de 2016, referente ao biênio 2014-2016, foi entregue depois do aniversário do

segundo ano do Plano. Além disso, sofreu críticas de especialistas da educação, entre elas a de

que o investimento em educação, explicitado na avaliação da Meta 20, apresenta os valores

em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) somente até 2014. Além disso, não desagrega por

investimento por ente federado. Isso mostra que o Governo Federal não tem feito a sua parte

no aumento dos investimentos em educação, ao contrário de estados e municípios.

No caso da Meta  1,  além de não ter  sido atingido,  o  dispositivo que prevê  a

universalização do acesso à escola para as crianças de 4 e 5 anos até 2016 se encontra em

atraso. Desde 2014, primeiro ano de vigência do PNE, a taxa de escolarização cresceu apenas

4 dos 11% necessários para chegar à totalidade esperada.

Em  2017,  de  acordo  com  a  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios

Contínua (PNAD Contínua), apenas 34,1% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas,



bem abaixo da meta, de 50%. Em 2017, o aumento havia sido de apenas 2,2% em relação ao

ano anterior. Já o dispositivo da Meta 1 que prevê a universalização da educação infantil na

pré-escola até 2016 encontra-se em atraso, pois 7% das crianças brasileiras ainda estavam fora

da escola em 2017.

Muito se avançou no Brasil nos últimos anos para que a educação infantil pudesse

ser ofertada com qualidade, sob a ótica da educação, em espaços institucionais públicos não

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais organizados para atender crianças

de até seis anos de idade no período diurno, preferencialmente em jornada integral.

Recentemente,  políticas  voltadas  à  primeira  infância  apoiam  a  adoção  de

propostas  de  atendimento  em  espaços  inadequados  para  atender  as  especificidades  da

educação das crianças pequenas e por profissionais sem a formação específica, colocando a

educação infantil em uma perspectiva de retrocesso.

No primeiro semestre do nono ano de execução desse plano (entre janeiro e junho

de 2023), o Poder Executivo Federal deverá encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de

lei que referenciará o Plano Nacional de Educação a ser aplicado no período subsequente.

O caminho a ser percorrido parece árduo em busca das melhorias esperadas para a

educação  no  Brasil  em  todos  os  âmbitos  dos  entes  da  federação,  conforme  as  metas

estabelecidas  pelo Plano Nacional  da Educação (PNE) (2014-2024).  A família  e  a  escola

devem se unir com sua parcela de contribuição, pois cada uma, em sua potencialidade, poderá

trabalhar em prol de promover os melhores métodos pedagógicos e educativos para a criança.

Portanto, conhecer as correlações entre família-escola perpassa por conhecer o significado e a

função de cada instituição na sociedade. É o que segue tratado nos itens a seguir. 

2.1 Família: significados e função social

Conforme o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis (2020), temos

alguns significados para família. Seguem algumas definições para o termo: “1. Conjunto de

pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto”; “2. Pessoas

do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção; parentes,

parentela”. Apresentam, portanto, somente os aspectos de união e entrelaçamentos entre as

pessoas, ligadas pelos laços consanguíneos ou que vivem sob o mesmo teto.

A família é vista como um sistema social responsável pela transmissão de valores,

crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades (KREPPNER, 2000). 



Para  Oliveira  e  Marinho-Araújo  (2010,  p.100),  “A família  é  considerada  a

primeira agência educacional do ser humano e é responsável, principalmente, pela forma com

que o sujeito se relaciona com o mundo, a partir de sua localização na estrutura social”.

Segundo Maturana (2006, p. 163), família é:

Um  domínio  de  interação  de  apoio  mútuo  na  paixão  por  viver  juntos  em
proximidade física ou emocional, gerado por duas ou mais pessoas, seja através de
um acordo explícito ou porque crescem imersos nele, no acontecer de seu viver [...].
Como sistema, uma família existe no âmbito biológico, através  da realização do
viver de seus componentes. Além disso, [...] se realiza no linguajar e emocional de
seus membros como um caso particular de configuração de conversações recorrentes
(organização) que definem como membro de tal classe.

De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (1999, p.238), o grupo familiar tem uma

função social determinada a partir das necessidades sociais, sendo que, entre suas funções,

está, principalmente, o dever de garantir o provimento das crianças para que possam exercer

futuramente atividades produtivas, bem como o dever de educá-las para que “tenham uma

moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem”. 

Para Minuchin (1988),  a família é um complexo sistema de organização, com

crenças, valores e práticas desenvolvidas ligadas diretamente às transformações da sociedade,

em busca da melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus membros e da instituição

como um todo. 

A  participação  familiar  no  processo  de  construção  da  cidadania  torna-se

imprescindível quando entendemos que é nela que a criança tem o primeiro contato com o

mundo. As relações que o bebê constrói desde esses primeiros instantes o acompanharão pelo

resto da vida. Quanto à família, portanto, “um dos seus papéis principais é a socialização da

criança,  isto é,  sua inclusão no mundo cultural  mediante o ensino da língua materna,  dos

símbolos e regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal,

em colaboração com a escola” (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 304).

Os pais, ao planejar o futuro de seus filhos, buscam diversas estratégias para que

eles possam ter sucesso em suas escolhas e assumem desta forma a responsabilidade pelos

êxitos e pelos fracassos dos seus filhos. Nogueira (2006, p.161) ressalta que:

Os  pais  tornam-se,  assim,  os  responsáveis  pelos  êxitos  e  fracassos  (escolares,
profissionais) dos filhos, tomando para si a tarefa de instalá-los da melhor forma
possível  na sociedade.  Para  isso,  mobilizam um conjunto de  estratégias  visando
elevar ao máximo a competitividade e as chances de sucesso do filho, sobretudo face
ao sistema escolar – o qual, por sua vez, ganha importância crescente como instância
de legitimação individual e de definição dos destinos ocupacionais.

Bock, Furtado e Teixeira (1999, p.108) afirma que “as crianças, desde o nascimento, estão em

constante  interação  com os  adultos  [...]”  e  que  “[...]  à  medida  que  a  criança  cresce,  os



processos acabam por serem executados dentro das próprias crianças – intrapsíquicos”. Sendo

assim, esses processos influenciam diretamente na formação da criança enquanto ser humano

e, consequentemente, exercem influências na formação do cidadão.  

No  Brasil,  é  importante  ressaltar  que  a  responsabilidade  da  educação  está  legalmente

assegurada por meio do art. 205 da Constituição Federal de 1988:

Art.  205.  A educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será
promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, on-line).

Dessa forma, a Constituição Federal apresenta a importância da participação ativa dos pais na

vida social e cognitiva da criança, agindo como potencializador da educação formal de seus

filhos com fins em seu desenvolvimento.

2.2 Escola: Significados e Função Social

A escola é uma instituição formal de ensino, criada pela sistematização política-

pedagógica  que  abarca  conhecimentos  que  são  estabelecidos  com  objetivos  de  ensino

aprendizagem, no intuito de que as crianças possam aprender,  contribuindo, assim, com a

formação do indivíduo no campo pessoal, social e profissional, mostrando-lhes a ciência no

geral através de ações e interações (SOUSA, 2011).

Sarmento (2006) afirma ser a escola o primeiro pilar da socialização pública das

crianças e a importância da construção da experiência escolar pelos próprios atores sociais

como importante fator de aprendizagem da cidadania. 

Conforme Saviani (2005), a escola se relaciona com a ciência e não com o senso

comum, e existe para proporcionar a aquisição de instrumentos que possibilitam o acesso ao

saber elaborado (ciência) e aos rudimentos (bases) desse saber. A contribuição da escola para

o desenvolvimento do sujeito é específica à aquisição do saber culturalmente organizado e às

áreas distintas de conhecimento. 

No âmbito escolar, considerando o meio físico, social, cultural e político, é onde

as pessoas iniciam a compreensão no progresso pleno por meio de atividades programadas e

feitas dentro e fora das salas de aulas. Além disso, inclui uma categoria de indivíduos, com

distintas  personalidades,  e  integra  um  número  significativo  de  convívios  contínuos  e

complexos, com o encargo dos estágios de progresso do aluno. Remete o indivíduo a uma



atmosfera  multicultural,  envolvendo  também  a  estruturação  de  vínculos  afetuosos  e  um

preparativo para a inserção na sociedade (DESSEN; POLONIA, 2007).

Assis (1994, p. 130) aponta como função da escola “promover o desenvolvimento

do indivíduo, tornando-o capaz de enfrentar múltiplas situações” e acrescenta que a escola

não  deve  limitar  seu  papel  apenas  em ensinar  conteúdos,  uma  vez  que  “por  si  só,  não

desenvolve  as  habilidades  mentais  necessárias  à  formação  de  um  raciocínio  flexível  e

criativo” (ASSIS, 1994, p. 130). 

Szymanski (2009, p.99) apresenta um atributo singular da escola:

A  escola,  entretanto,  tem  uma  especificidade  –  a  obrigação  de  ensinar
(bem)  conteúdos  específicos  de  áreas  do  saber,  escolhidos  como  sendo
fundamentais  para  a  instrução  de  novas  gerações.  O  problema  de  as
crianças  aprenderem  fração  é  da  escola.  Família  nenhuma  tem  essa
obrigação.

Ainda conforme Szymanski (2009, p. 128), “a escola tem um papel preponderante

na  constituição  do  sujeito,  tanto  do  ponto  de  vista  de  seu  desenvolvimento  pessoal  e

emocional, quanto da constituição da identidade, além de sua inserção futura na sociedade”.

Desta  forma,  a  relação  família  escola  no  processo  de  aprendizagem  e

desenvolvimento  saudável  de  uma  criança  perpassa  por  uma  relação  em  harmonia  e

complementar, objetivando uma formação adequada (FERREIRA; TABORDA, 2013).

Por fim, vale ressaltar a disposição que a escola deve ter para, conforme Nunes e

Vilarinho (2001), estar preparada para acolher às famílias em suas novas configurações e,

também, à família ampliada e ao contexto de cada aluno, como, por exemplo, no caso de avós

que assumem os cuidados diários dos netos em função do trabalho dos filhos ou de eventuais

rompimentos de relacionamentos.

2.3 A Relação entre a Família e Escola 

Assim como a família, a escola sofre as transformações da sociedade, dado serem instituições

histórico-culturais.  A relação  que  estabelece  com  as  famílias  não  poderia  ser  concebida

diferente,  ou  seja,  a  relação  escola-famílias  deve  ser  vista  sob  as  transformações

socioculturais em curso. Uma relação em que se interceptam duas instâncias socializadoras e

formadoras em um território mais ou menos definido é essa relação. Elas se mostram como

espaço de intensa convivência social, com modos de sociabilidades peculiares, diversas entre

si,  e,  por  essas  características,  são  instituições  heterogêneas  marcadas  pela  diversidade  e

culturas (ROMANELLI, 2013).



Conforme Jardim (2006), a relação escola e família vem sendo muito discutida

nos últimos tempos. A grande dúvida é saber os limites entre os deveres da família e os da

escola.  Apesar  de  ambas  instituições  terem  papeis  fundamentais  no  crescimento  e  no

desenvolvimento da criança, deve-se saber considerar que cada uma possui sua própria função

nesse processo, daí a importância de promover uma boa relação entre ambas.

Pimenta (1991, p.128) ressalta que:

[...]  a  sociedade é,  além do mais,  um grande agrupamento social,  que comporta
inúmeros subgrupos (família, escola, etc.). Aprender a conviver em grupos é uma
forma de preparar-se para a vida social. a importância do grupo está também em
propiciar  a  aprendizagem  de  papéis  sociais  diferentes  e  complementares  na
organização  social  como  um  todo.  Assim,  viver  democraticamente  na  escola,
expressar  opiniões,  aprender  a  ouvir  respeitar  a  opinião  alheia,  identificar  as
verdadeiras lideranças,  organizar-se em torno delas,  são as  virtudes democráticas
que, aprendidas na escola, serão transportadas para a vida social.

A escola, segundo a autora, precisa despertar interesses na criança, oferecendo a

essas oportunidades  de compreender e desenvolver sua criticidade e  sua visão de mundo,

podendo ocorrer na mediação do cotidiano do aluno e sua prática social, para que a educação

transformadora possa ocorrer.

Lima (2009) reforça que, em muitos casos, as causas das dificuldades na aquisição

de conhecimento podem ser negligenciadas tanto no meio escolar quanto no familiar. Dentre

os  fatores  que  prejudicam,  destaca-se  principalmente  a  falta  de  interação  familiar  no

acompanhamento  do  desenvolvimento  cognitivo  das  crianças,  revelando  ser  substancial  a

relação escola-família. 

Trazendo o conceito de envolvimento parental na escolarização dos filhos, estudos

afirmam que, quando os pais participam do processo educacional, os estudantes tendem a se

sair melhor na escola (EPSTEIN; SANDERS, 2002). 

Desta forma, vale destacar:

[...] do ponto de vista da escola, envolvimento ou participação dos pais na educação
dos  filhos  significa  comparecimento  às  reuniões  de  pais  e  mestres,  atenção  à
comunicação escola-casa e, sobretudo, acompanhamento dos deveres de casa e das
notas. Esse envolvimento pode ser espontâneo ou incentivado por políticas da escola
ou do sistema de ensino (CARVALHO, 2004, p.55).

Segundo Orsi (2003), quanto menor o tempo disponível para os filhos, mais os

pais  necessitam do auxílio  de outros  recursos,  como a escola,  para auxiliar  na função de

educar e dividir com essa tal responsabilidade. 

Haddad (2005) explica que o contexto histórico e social que vivemos exige que as

instituições  de  educação infantil  sejam multifuncionais.  Dentre  essas  inúmeras  funções,  a



autora sinaliza o incentivo do convívio dos filhos com os pais e o auxílio da família para

conciliar suas necessidades de trabalho e o oferecimento de atenção adequada para com a

educação formal das crianças. A autora equipara essas funções da educação infantil, voltadas

para a colaboração à família,  como sendo tão importantes quanto as funções pedagógicas

relacionadas ao ensino.

A participação familiar é, frequentemente, apontada por muitos professores como

parte  fundamental  do  sucesso  ou  fracasso  escolar.  Essa  participação  familiar  se  encontra

expressa na lei educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de

novembro de 1996, que, no seu art. 2º, dispõe o seguinte: “A educação, dever da família e do

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua  qualificação  para  o  trabalho  (BRASIL,  1996,  on-line)”,  Ou  seja,  o  dever  da  família

precede o dever do Estado, sendo assim bastante significativa sua função educativa.

A respeito dessa relação entre família e escola, Paro (2007, p.14) pontua que: 

O ‘querer aprender’ é também um valor cultivado historicamente pelo homem e,
portanto, um conteúdo cultural que precisa ser apropriado pelas novas gerações, por
meio do processo educativo. Por isso, não cabe à escola, na condição de agência
encarregada da educação sistematizada, renunciar a essa tarefa. Por isso é que não
tem sentido a alegação de que, se o aluno não quer aprender, não cabe à escola a
responsabilidade por seu fracasso. 

Corsino (2002) ressalta que a escola tem de ser vista como um espaço aberto,

onde a participação dos pais ocorreria com regras pré-estabelecidas, podendo esses participar,

por exemplo, da hora do lanche com seus filhos. Para a autora, alguns relatos de pais mostram

que muitas vezes eles não sabem o que fazer perante diversas situações do cotidiano, é onde a

escola entraria  como referência educativa,  quando poderia se obter  conhecimento sobre o

desenvolvimento  físico  e  cognitivo  de  cada  faixa  etária,  explicitando  questões  de  ordem

pedagógica, por exemplo. 

Conforme  Corsino  (2002),  é  função  dos  gestores  promoverem a  aproximação

entre família e escola por meio de planejamento e uma educação construída no coletivo. No

entanto, para que haja uma relação de confiança entre pais e escola, é necessário um trabalho

em conjunto de ambas a  partes,  para  que  a  comunicação seja  estabelecida o mais  eficaz

possível.



2.3.1 Como estimular a parceria família-escola?

Atualmente, a aproximação da instituição educativa com a família busca sugerir

propostas a fim de complementar o ensino da criança nos vários aspectos de sua formação,

seja cognitiva, social, afetiva, comportamental, etc. Contudo, para muitos pais, há fatores que

acabam contribuindo para que essa aproximação ou esse acompanhamento da educação do

filho seja prejudicado.  

Alguns autores relatam como os professores percebem o não envolvimento da

família nas atividades escolares. Apontam como os principais motivos dados pelos pais: a

falta de tempo, quase sempre associada ao compromisso com o trabalho; desinteresse; falta de

conhecimento  (por  possuírem  baixa  escolaridade,  acham  que  pouco  podem  contribuir);

despreparo (não sabem como ajudar, não conhecem a metodologia aplicada em aula) e ainda

há  os  que  dizem  que  educação  é  dever  da  escola  (LIMA;  CHAPADEIRO,  2015;

CAMPOREZI; KUHN, 2014).

A  Academia  Internacional  da  Educação  (IEA),  por  meio  de  investigações

realizadas na área de educação, relata que os alunos têm um melhor desempenho acadêmico

quando pais e professores compreendem as suas expectativas e se mantém em contato para

falar sobre hábitos de aprendizagem, atitudes perante a escola, interações sociais e progresso

acadêmico.  A escola,  através  da  sua  direção e  do  seu  projeto  educativo,  pode criar  uma

atmosfera que conduza à comunicação e proporcione oportunidades para que ela ocorra. 

Os  professores  sentem-se  mais  motivados  a  comunicar  com  os  pais  quando

percebem que os seus superiores valorizam essa comunicação, que os seus colegas apoiam o

envolvimento dos pais e que os pais parecem apreciar as suas iniciativas. A comunicação entre

a escola e a família é mais efetiva quando flui em ambas as direções, e as escolas deveriam

estabelecer a distinção entre esforços que realizam para informar os pais e os esforços que

fazem para permitir a ocorrência de oportunidades de comunicação com os pais (IEA, 2002).

A família passa a participar da escola de diferentes maneiras, sendo até bem sutil,

como diz Szymanzki (2003, p.101), “as famílias podem desenvolver práticas que venham a

facilitar a aprendizagem na escola (por exemplo: preparar para a alfabetização) e desenvolver

hábitos  coerentes  com os  exigidos  pela  escola (por  exemplo:  hábitos  de  conversação)  ou

não[...]”.

Quando pais/responsáveis matriculam o filho na escola, acreditam que ele será

atendido  em  suas  necessidades  básicas.  A escola,  por  sua  vez,  espera  que  a  família  se

comprometa  se  envolva  e  colabore  com o  trabalho  que  é  desenvolvido  na  escola.  Essas



expectativas devem ser supridas a partir  da disponibilidade para construir  uma relação de

confiança, respeito mútuo, diálogos e troca de informações entre as partes envolvidas. 

Hoje, a família compartilha com a escola as funções educativas e socializadoras

da criança. A convivência familiar e o relacionamento envolvido são aspectos importantes que

fazem parte do desenvolvimento do sujeito. Vale ressaltar que tais aspectos se expandiram

para  a  convivência  e  os  relacionamentos  presentes  no  ambiente  escolar,  sejam  com

professores,  funcionários,  equipe  gestora,  colegas  e  demais  componentes  da  comunidade

escolar.  Diante  disso,  a  família  deve  ser  presença  constante  no  espaço  escolar,  buscando

sintonia e complementariedade a fim de alcançarem o objetivo maior que a formação integral

do ser.  Segundo Gema (2007, p. 211), “com certeza,  todos concordam que nosso sistema

educativo,  da  educação  infantil  até  o  final  da  obrigatoriedade  escolar  as  relações

família/escola, em geral, são escassas e frágeis”.

Vargas (2014, p. 22) relacionou as cinco “Tipologias de envolvimento Parental”

de Joyce Epstein que nos permite compreender melhor a relação familiar-escola e podem

contribuir nesse constructo família-escola, as quais são: 

Quadro 1 - Tipologias de envolvimento parental de Joyce Epstein

TIPO  1  -  Obrigações
essenciais dos pais

Reflete  as  obrigações  que  envolvem  essencialmente  o  convívio,  cuidados,
relacionamentos no âmbito familiar; as ações e atitudes das famílias ligadas ao
desenvolvimento integral da criança e a promoção da saúde, proteção e repertórios
evolutivos.  Sendo  tarefa  da  família  de  criar  um  ambiente  propício  para  a
aprendizagem  escolar,  incluído  a  comportamento  sistemático  e  orientações
contínuas em relação aos hábitos de estudos e as tarefas escolares.

TIPO  2 -  Obrigações
essenciais da escola

Retrata  as  diferentes  formas  e  estratégias  adotadas  pela  escola,  os  tipos  de
programas existentes na escola, as normas adotadas, do funcionamento geral da
escola, dos métodos de ensino, de avaliação e abertura de espaços, onde os pais
possam  participar  ativamente  e  dar  suas  opções  sobre  estes  temas.  Reflete  o
aspecto estratégico da instituição.

TIPO  3 -
Envolvimento dos pais
em  atividades  de
colaboração na escola

Refere-se a como os pais trabalham com a equipe da direção no que concerne ao
funcionamento  da  escola  com  um  todo,  isto  é,  em  programações,  reuniões,
eventos culturais, atividades extracurriculares etc. Este tipo de envolvimento visa
auxiliar,  professores,  orientadores,  coordenadores  e  apoio  pedagógico  em suas
atividades  específicas,  que  mediante  ajuda  direta,  em  sala  de  aula,  que  na
preparação de atividades ligadas às festas.

TIPO  4 -
Envolvimento dos pais
em  atividades,
realizadas  em  casa,
que  auxiliam  na
aprendizagem  e
rendimento escolar.

Refere-se à ajuda que os pais dão às crianças em casa, seja por iniciativa própria,
dos professores ou das crianças, para realização de atividades como dever de casa,
visitas culturais, pesquisas etc.

TIPO  5:
Envolvimento dos pais
no  projeto  político  da
escola

Reflete a participação efetiva dos pais no governo da escola, ou seja, a inclusão
desses na tomada de decisão quanto às metas e aos projetos da escola. Retrata os
diferentes  tipos  de  organização,  desde  o  estabelecimento  do  colegiado  e  da
associação de pais e mestres até intervenções na política local e regional.  

Fonte: Adaptada de Vargas (2014, p. 22).



Portanto, ao ser estabelecida uma relação de parceria entre a escola e a família, os

resultados no desempenho escolar dos alunos resultarão tanto no âmbito escolar quanto no

social. Desta forma, fazer levantamento das necessidades dos envolvidos e identificar pontos

fortes e fracos em algum nível dessa relação podem ajudar ou mesmo estimular a parceria

família-escola. 

Segundo Vargas (2014), ainda citando Epstein (1987), os professores são aqueles

que mais podem criar possibilidades de envolvimento e participação dos pais nas atividades

educativas,  estimulando nos mesmos a importância de auxiliarem seus filhos.  Além disso,

podem promover maior conhecimento dos pais sobre a escola e o trabalho desenvolvido ali.

É, portanto, o principal ator de promoção de uma relação de qualidade entre pais, docentes e

escola. 

Conforme Santos e Toniosso (2014), alguns critérios deveriam ser considerados

como prioridade para a família acompanhar a educação do educando. Os principais critérios

relacionados  são:  escolher  uma  escola  que  passe  confiança  e  responsabilidade  nos

procedimentos metodológicos da aprendizagem; conversar com os filhos sobre o conteúdo

aplicado na escola; participar das reuniões de pais; elogiar sempre o filho quando necessário;

jamais criticar a escola e os professores diante dos filhos; ir sempre à escola para saber das

dificuldades  do  filho,  assim  como  do  desempenho;  manter  sempre  uma  relação  de

compromisso com a escola; demonstrar interesse pela educação do filho; e conversar com os

professores e funcionários da escola sobre o comportamento do filho.

A família  que observa e aplica estes critérios,  somando-os aos bons exemplos

dentro de casa, contribui para a qualidade na educação junto às escolas e essas, por sua vez,

conseguiriam desempenhar um trabalho melhor. 

Por outro lado, assim como a família tem alguns critérios para se aproximar da

escola, essa também deve seguir alguns critérios para passar confiança e trazer a família ao

convívio escolar. 

Barros e Santos (2015) enumeram alguns deles que são: a escola deve cumprir

com sua função quanto à proposta pedagógica; dar liberdade ao aluno para se expressar e

tratá-lo como o mais importante no processo de ensino-aprendizagem; convidar os pais para

as reuniões e recebê-los com atenção e respeito; motivar os pais e deixá-los à vontade para

participar das atividades culturais e esportivas oferecidas pela escola; manter professores e

recursos atualizados para administrar melhor o ensino; orientar e ajudar a família no que for

necessário; preocupar-se com a qualidade da educação e não com a quantidade; e avaliar o

aluno através daquilo que ele sabe e do que ele é, e não através do que o sistema pede.



As escolas que procuram seguir estes critérios, tanto para trazer a família à escola

como para cumprir com suas propostas pedagógicas, beneficiam a todos, principalmente aos

alunos com uma aprendizagem de qualidade (BARROS; SANTOS, 2015).

Paro (1997, p.30) comenta que:

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para passar
informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre
questões  pedagógicas.  Só  assim,  a  família  irá  se  sentir  comprometida  com  a
melhoria  da  qualidade  escolar  e  com o  desenvolvimento  de  seu  filho  como ser
humano.

Acredita-se que as relações entre família e escola devem ser estimuladas a partir

de iniciativas da escola e seus profissionais, uma vez que esses possuem formação específica

e são peças fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, considerando ainda que os

“pais não são especialistas em educação” (CAETANO, 2004, p. 58).

O envolvimento dos pais ou responsáveis é importante não apenas para a melhoria

do  processo  escolar  do  aluno,  mas,  também,  para  a  melhoria  do  ambiente  familiar,

influenciando  positivamente  o  curso  do  desenvolvimento  da  criança  (MAIMONI,  1998;

GUZZO,  1990).  Esse  envolvimento  pode ser  estimulado,  principalmente  a  partir  de  uma

comunicação eficaz entre escola-família.

De modo geral, a comunicação é principalmente exercida nas formas tradicionais,

isso é: bilhetes em cadernos ou agendas, conversas breves na entrada ou na saída da escola,

encontros em datas comemorativas, e a partir do principal canal de comunicação: as reuniões

de pais (MARCONDES; SIGOLO, 2012). 

Considerando a evolução tecnológica que dispomos hoje, observa-se um crescente

uso dessa de diferentes formas como algumas mídias sociais  e aplicativos que podem ser

utilizados na rotina escolar, facilitando a comunicação família-escola. 

3 METODOLOGIA UTILIZADA

O presente trabalho teve como método a revisão bibliográfica, que consiste no

exame  da  literatura  científica  para  levantamento  e  análise  do  que  já  se  produziu  sobre

determinado tema. 

De acordo com Piazzini et al. (2012), a revisão de literatura tem vários objetivos,

entre  os  quais  citamos:  a)  proporcionar  um aprendizado  sobre  uma  determinada  área  do

conhecimento; b) facilitar  a identificação e a seleção dos métodos e das técnicas a serem



utilizados pelo pesquisador; c) oferecer subsídios para a redação da introdução e revisão da

literatura e redação da discussão do trabalho científico.

Conforme Gil (2008, p.50):

A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  a  partir  de  material  já  elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos
os  estudos  seja  exigido  algum  tipo  de  trabalho  desta  natureza,  há  pesquisas
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos
exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas, assim como certo
número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo.

O levantamento das publicações científicas ocorreu mediante busca nas bases de

dados: Scielo, Pepsic, Lilacs, Google acadêmico, e foi realizado a partir das palavras-chave:

as  expressões  “Relação  Família-Escola”,  “Família  e  Escola”  e  “Parceria  Família-Escola”.

Envolveu  as  atividades  básicas  de  identificação,  compilação,  fichamento,  análise  e

interpretação. Não foi delimitado um intervalo específico de busca considerando os anos das

publicações, preferindo-se conhecer, primeiramente, resultados a partir das buscas atemporais.

Primeiramente  foi  feita  uma  revisão  bibliográfica  das  produções  científicas

relacionando família e educação infantil no Brasil, através de um levantamento nas bases de

dados, que abarca uma compilação selecionada de periódicos científicos brasileiros. 

Foram incluídos apenas os artigos originais em função da sua maior circulação no

meio  acadêmico  e  profissional,  excluindo,  assim,  teses  de  doutorado,  dissertações  de

mestrado, monografias, anais de congresso, editoriais e artigos que não continham família e

escola como descritores, o que totalizaram 20 produções. 

Quanto aos critérios de exclusão, foram desconsiderados tópicos que não estão

relacionados  com as  palavras-chave  utilizadas  e  estudos  que  apenas  citam o  termo  sem

qualquer informação como o relato de casos, as resenhas, os depoimentos, o ponto de vista, os

editoriais, os capítulos de livros, devido à dificuldade de se localizar tanto os registros como o

material na íntegra. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como  resultados  dessa  pesquisa,  destaca-se  que  as  formas  de  relações  entre

escola-família foram formadas partir de diversas mudanças do pensamento humano dentro de

um contexto  sócio  histórico,  reconhecendo-se  e  valorizando-se o sentimento  de  família  e

consequente  sentimento  da  infância  e  das  suas  necessidades.  No  contexto  brasileiro,  a

educação para  a  primeira  infância  tem suas  raízes  e  sua  trajetória  também marcadas  por



inúmeras  modificações  em  várias  instituições  e  fins  de  interesses,  tendo  como  marco

referencial a Constituição Brasileira de 1988 e mais tarde a LDB de 1996.

A educação infantil na agenda nacional atual está inserida no PNE (2014-2024) e

traz contribuições fundamentais para a educação infantil, porque define metas e estratégias a

serem alcançadas  em um período de dez  anos.  São metas  e  ações  abrangentes  e  buscam

romper com as lógicas assistencialistas e escolarizantes do passado em relação à educação

infantil  e  favorecer  a  construção  de  projetos  pedagógicos  que  contemplem os  princípios

éticos.  Porém, o Balanço de Avaliação (2019) apresenta os prazos estabelecidos com status

em seus  artigos  e  estratégias,  em geral:  de não cumprimento,  parcialmente cumprida,  em

atraso ou distante de ser cumprida. O caminho a ser percorrido parece árduo em busca das

melhorias  esperadas  para  a  educação  no  Brasil  em todos  os  âmbitos,  principalmente  de

investimentos financeiros do governo federal.

No que se refere ao termo família e suas funções sociais na educação infantil,

pelos estudos, são pessoas ou grupos ligados que moram sob o mesmo teto, os quais são

responsáveis pela transmissão das crenças, ideias, moral e valores compatíveis com a cultura

em que estão inseridas. 

Quadro 2 – Autores e ideias

Airès (2006) Pontua que as instituições família e escola apenas coexistiam e, com o tempo e mudanças,
passam a se relacionar e complementar.

Oliveira
(1994)

Destaca que a construção da história da educação infantil no Brasil enquanto escola (como
creche) nasceu para atender aos mais pobres e só recentemente tem sido tomada e recriada
pelas classes média e alta.

Bock, Furtado
e Teixeira

(1999)

Confirmam que a função social está diretamente ligada a essa transmissão de valores de
uma sociedade e ao provimento das necessidades da criança, para que possam exercer
futuramente atividades produtivas na sociedade. 

Polônia e
Dessen (2005)

Apresentam a função principal da família na educação da criança quando “esta promove a
inclusão no mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e regras de
convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em colaboração
com a escola”, chamando atenção para a colaboração mútua entre escola e família nesse
objetivo maior da formação integral da criança.  

Sarmento
(2006)

Diz ser a escola o primeiro pilar da socialização pública das crianças, das aprendizagens e
da construção de cidadania. Ali indivíduos de diferentes famílias e formas de conviver se
reúnem para cumprir atividades programadas e feitas dentro e fora das salas de aulas.

Dessen e
Polonia
(2007)

Colocam as atividades programadas como um meio que contribui para o desenvolvimento
do aluno, além disso a convivência envolve também a formação de vínculos afetuosos e
um preparativo para a inclusão desse indivíduo na sociedade.

Lima (2009) Em seu estudo, reforça que, em muitos casos, as causas das dificuldades na aquisição de
conhecimento podem ser negligenciadas tanto no meio escolar quanto no familiar. Destaca
principalmente a falta de interação familiar e na relação escola-família.

Orsi (2003) Ressalta  que,  quanto  menor  o  tempo disponível  para  os  filhos,  mais  os  pais  têm que
delegar à escola essa responsabilidade, o que reforça a necessidade de maior interação e
comunicação dos pais/ responsáveis com a escola.



Santos e
Toniosso
(2014)

Relacionam alguns critérios que deveriam ser considerados como prioridade para a família
acompanhar a educação do educando, que vão desde a escolha da escola que represente as
expectativas dos pais até manter uma relação de compromisso com a escola, com seus
docentes, gestor etc., no acompanhamento de perto da educação da criança.

Barros e
Santos (2015)

Por  sua  vez,  enumeram  critérios  importantes  que  a  escola  deve  cumprir  para  passar
confiança  e  trazer  a  família  com  apresentação  de  uma  proposta  pedagógica  clara,
embasada: trazer o aluno para junto da escola, dando-lhe liberdade para se expressar, e
tratá-lo  como  o  mais  importante  no  processo  de  ensino-aprendizagem;  trazer  os  pais
também para as reuniões e recebê-los com atenção e respeito; além de oferecer os recursos
para os docentes  exercerem seu trabalho com dignidade e compromisso com as  partes
envolvidas.

Vargas (2014) Relacionou  as  cinco  “Tipologias  de  envolvimento  Parental”  de  Joyce  Epstein  (Tópico
2.3.1), relacionando as partes envolvidas nesse processo, como: as obrigações essenciais
dos pais; as obrigações essenciais da escola; o envolvimento dos pais em atividades de
colaboração na escola; o envolvimento dos pais em atividades, realizadas em casa, que
auxiliam na aprendizagem e rendimento escolar;  e o envolvimento dos pais no projeto
político da escola. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

Nesse estudo desenvolvido pela autora, é relacionado cada elemento que destaca

tanto a ação individual da família, quanto da escola, e o que cada uma, a seu turno, pode

contribuir  com  a  educação  infantil.  Relaciona,  ainda,  as  ações  coletivas  da  parceria,  de

aproximação real das duas instituições, com a promoção de uma relação de qualidade entre

pais, docentes e a escola. Chama atenção para o papel do professor como principal mediador

dessa participação dos pais nas atividades educativas. 

Por fim, para essa análise, buscou-se na literatura formas de estimular a parceria

família-escola.  Compreende-se  pelos  estudos,  principalmente  de  Epstein,  que  a  família

compartilha com a escola as funções educativas e socializadoras. Ambas têm seus papeis que

devem ser reconhecidos e assumidos a fim de se complementar. Essas expectativas devem ser

supridas a partir da disponibilidade para construir uma relação de confiança, respeito mútuo,

diálogos e troca de informações entre as partes envolvidas.

Para finalizar essa análise, reconhece-se, pelo estudo de Caetano (2004), que as

iniciativas das relações entre família e escola devem ser estimuladas pela escola, sendo essa

que detém a formação específica e conhecimentos técnicos essenciais no processo de ensino

aprendizagem.

5 CONCLUSÕES

A pesquisa teve como objetivo principal identificar os elementos facilitadores da

parceria  família-escola  bem  como  aprofundar  os  conhecimentos  sobre  os  efeitos  dessa



parceria  no  desenvolvimento  infantil  como  um todo.  Para  tanto,  a  busca  perpassou  pelo

reconhecimento das relações estabelecidas entre escola e família ao longo da história que

sempre ocupou um espaço importante na esfera educacional, já que as duas instituições são as

principais responsáveis pela formação integral do indivíduo. Contudo, cada uma desempenha

papeis distintos, porém complementares, na educação infantil.

Observou-se,  pelas  pesquisas,  as  diversas  funções  para  a  formação pessoal  do

caráter  da  criança  tanto  relacionadas  à  família  quanto  à  escola  e  sua  relevância  no

desenvolvimento social e intelectual do ser, realçando suas relações e integrações. Portanto,

família  e  escola  são  sem  dúvida  espaços  sociais  de  convivência,  aprendizagem  e

desenvolvimento humano,  cada uma com suas  especificidades estruturais,  funcionais  e de

organização. 

No  centro  dos  estudos  sobre  integração  família-escola,  professores  e  pais

apresentam diferentes papeis com práticas e percepções sobre ela, influenciando fortemente

como se relacionam. Desta forma, se ambas as instituições mantêm expectativas positivas,

tenderão a agir de maneira favorável, auxiliando-se mutuamente.

Embora  não  se  conteste  a  importância  da  boa  parceria,  alguns  elementos

apresentados  como  as  tipologias  de  envolvimento  parental  vêm  a  contribuir  para  esse

constructo família-escola, pois relacionam diversos pontos a serem observados que favorecem

essa  parceria.  Os  resultados  da  pesquisa  apontaram  que  o  envolvimento  família-escola

contribui de forma positiva para todos os envolvidos na educação infantil.

Com os  diversos  recursos  tradicionais  de  comunicação  como agenda,  bilhete,

ligações telefônicas etc., atualmente pode-se lançar mão das mídias digitais disponíveis para

facilitar, por parte dos pais e escola, no compartilhamento de informações; isso se aplica a

uma comunicação de forma direta e instantânea, com diferentes setores da escola a partir dos

canais de atendimento, reduzindo, assim, ligações telefônicas, fila de espera e conflitos. O

próprio aplicativo de WatsApp já é utilizado por pais com crianças na educação infantil, o que

se presta bem a esse papel de comunicação rápida.

Por  fim,  aqui  foi  abordada  a  parceria  família-escola  de  um  modo  geral  na

educação  infantil,  mas  poderiam  surgir  trabalhos  mais  específicos,  comparando  como

acontece a relação família-escola entre os contextos de ensino privado e a pública. Poder-se-

ia, ainda, fazer estudos que comprovem que, o uso de tecnologias,  como as mídias sociais

(aplicativos, agendas eletrônicas), facilita a relação família-escola, diminuindo as fronteiras de

comunicação.
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A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: UM ESTUDO
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RESUMO
Este artigo objetivou verificar as práticas de leitura e escrita de alunos do ensino fundamental
I, elencando as contribuições das práticas lúdicas adotadas pelos professores nesse processo.
Foram objetivos específicos: i) compreender os conceitos de ensino e aprendizagem adotados
pelos professores; e ii) relacionar os conceitos de ludicidade às práticas lúdicas. O estudo
estruturou-se a partir de uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória, com
base em um questionário de perguntas objetivas e subjetivas aplicado a (n=2) professores que
estão  atuando em turmas  de  ensino  fundamental  e  infantil  da  rede  particular. A partir  da
análise dos dados coletados, verificou-se que as práticas lúdicas bem aplicadas em sala de
aula ajudam no desenvolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa
fundamentou-se em algumas teorias de Vygotsky (2012), Oliveira (2002), Luckesi (2002),
Fortuna (2000), dentre outros.  Observa-se que a ludicidade é uma ferramenta que sempre
esteve associada e presente na vida humana, visto que desde os primeiros anos de vida a
criança aprende e se desenvolve a cada dia.

Palavras-chave: Lúdico. Práticas pedagógicas. Aprendizagem. 

ABSTRACT
This article aimed to verify the reading and writing practices of elementary school students,
listing the contributions of ludic practices adopted by teachers in this process. The specific
objectives were: i) to understand the concepts of teaching and learning adopted by teachers;
and ii) relate the concepts of ludicity to ludic practices. The study was structured based on a
qualitative  approach  of  a  descriptive  and  exploratory  type,  based  on  a  questionnaire  of
objective and subjective questions applied to (n = 2) teachers who are working in elementary
and early childhood classes in the private network. From the analysis of the data collected, it
was found that  ludic  practices  well  applied  in  the  classroom help  in  the  development  of
students in the teaching-learning process. Vygotsky (2012), Oliveira (2002), Luckesi (2002),
Fortuna (2000) based the research on some theories, among others. It is observed that ludic is
atool  that has always been associated and present in human life, since from the first years of
life the child learns and develops each day.
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1 INTRODUÇÃO

É indiscutível a importância das práticas lúdicas adotadas pelos professores, em

sala de aula, para o desenvolvimento do aluno, pois a relação entre o ensino e a aprendizagem

envolve diversos fatores, sejam eles sociais, políticos ou econômicos, que influenciam a rotina

e o modo de interação na escola. A atual perspectiva sobre o lúdico vem sendo cada vez mais

explorada pelos professores da educação infantil e do ensino fundamental;  dessa forma, o

interesse por tal temática surgiu a partir de questionamentos e algumas visitas a determinadas

instituições públicas e particulares de ensino, motivando assim a realização do artigo. 

Este  trabalho  versa  sobre  o  lúdico  na  educação  fundamental  em  uma  escola

privada localizada em Maracanaú-Ce, tendo como objetivo geral verificar as práticas lúdicas

adotadas pelos professores no processo de leitura e escrita, bem como as dificuldades dos

alunos do ensino fundamental I. Dessa forma, surgiu a necessidade observada pela professora

de ajudar nos conteúdos, proporcionando uma metodologia mais diversificada e aprimorando,

assim, o desempenho escolar dos alunos. 

Os  objetivos  específicos  elencados  para  esta  pesquisa  são:  i)  compreender  os

conceitos de ensino e aprendizagem adotados pelos professores; e ii) relacionar os conceitos

de ludicidade às práticas lúdicas.

No ambiente escolar, podemos encontrar um cenário muitas vezes ainda voltado à

memorização de conteúdo, em que o aluno apenas observa e memoriza, não aprendendo de

fato o que foi passado e desfavorecendo não só o processo de ensino e aprendizagem, mas as

práticas lúdicas adotadas pelos professores no processo de leitura e escrita. Vygotsky (2012, p.

107) afirma que: “(...) O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que

se  dirige  às  funções  psicológicas  que  estão  em vias  de  se  completar”.  Com base  nisso,

podemos compreender a importância da utilização do lúdico como instrumento facilitador

para uma aprendizagem significativa e motivadora aos alunos. 

A seguir, apresentaremos as categorias e conceitos construídos pelos autores com

base  em  uma  discussão  sedimentada  por  meio  das  propostas  lúdicas  relativas  à

implementação de tais práticas no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, abordaremos as teorias relacionadas à ludicidade e às contribuições da

aprendizagem mediada. Dessa forma, no subtópico a seguir, versaremos acerca dos conceitos

de  ludicidade  apresentados  pelos  respectivos  autores:  Vygotsky  (2012),  Oliveira  (2002),

Luckesi (2002), Gordinho (2009), Fortuna (2000), Freire (2011), Feijó (1992), Feverstein e

Falik (1998), Creswel (2007), Gil (1999), Huizinga (2008), Libâneo (1994), Sousa (2012),

Ferland (2006), Guilherme (2012) e Lopes (2004). 

2.1 Conceituando a ludicidade 

Sabe-se que a ludicidade é um dos fatores de desenvolvimento que acrescentam na

vida da criança, sendo um auxílio de força. De acordo com Luckesi (2002, p. 6):

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, onde se
dá  uma  experiência  em  estado  de  plenitude,  não  estamos  falando,  em  si,  das
atividades  objetivas  que  podem  ser  descritas  sociológica  e  culturalmente  como
atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, sim, falando do estado
interno  do  sujeito  que  vivencia  a  experiência  lúdica.  Mesmo  quando  o  sujeito
vivencia essa experiência com outros, a ludicidade é interna [...]

Percebe-se que o prazer no brincar está relacionado ao grau de aprendizado que o

aluno poderá usufruir de certa atividade lúdica; mesmo que ela possa exigir um pouco mais de

trabalho e esforço, ainda assim o aluno sentirá prazer em executar a atividade proposta. 

De acordo com Fortuna (2000, p. 7), “(...) a verdadeira contribuição que o jogo da à educação

é ensiná-la a rimar aprender com prazer”, ou seja, sabe-se que a ludicidade está relacionada ao

estado  interno  do  sujeito  e,  dessa  forma,  pode  extrair,  de  algumas  brincadeiras,  grandes

aprendizados.

Corroborando, Lopes (2004, p. 11) afirma que a “(...) ludicidade situa-se, então, mais

no conjunto  de processos  dinâmicos inter-relacionais  e  interacionais  protagonizados  pelos

humanos  que  atribuem aos  seus  comportamentos  uma significação  lúdica,  e,  menos,  nos

efeitos dos mesmos”. A ludicidade também está relacionada aos processos externos e internos

que envolvem as relações do indivíduo com o meio social.

A relação entre ludicidade e aprendizagem está ligada ao prazer, pois ela potencializa a

capacidade de desenvolvimento na aprendizagem do aluno, como observa Lopes (2004, p.

61): 



[...] a ludicidade pode funcionar como uma importante via para atingir o sucesso no
processo educativo, na medida em que [...]  em todas essas manifestações [...]  os
alunos [...] vão aprendendo a conjugar vontades, a ultrapassar o desprazer por prazer
nesta experiência, a manter a face em coerência com o compromisso assumido e,
assim, ensaiam, apropriam-se e reconstroem o mundo. 

O processo de ludicidade, assim, está relacionado às mudanças e às situações de experiência

vividas. Como observa Gordinho (2009, p. 39):

Quando brincam, nomeadamente,  as  crianças estimulam os sentidos;  aprendem a
usar a musculatura ampla e fina; adquirem domínio voluntário sobre os seus corpos;
coordenam  o  que  ouvem e  o  que  veem  com o  que  fazem;  direcionam os  seus
pensamentos e  lidam com as  suas  emoções;  exploram o mundo e a  si  mesmos;
reelaboram as suas representações mentais; adquirem novas habilidades; tornam-se
proficientes na língua; exercitam a criatividade; exploram diferentes papeis e,  ao
reencenarem situações da vida real,  aprendem a gerir  a  complexidade no ato de
brincar, do que pode parecer ao observador desavisado.

Para Feijó (1992, p. 2), “(...) o lúdico é uma necessidade básica da personalidade,

do  corpo  e  da  mente,  fazendo  parte  das  atividades  essenciais  da  dinâmica  humana,

caracterizada  por  ser  espontânea,  funcional  e  satisfatória”.  Ou  seja,  as  atividades  lúdicas

possibilitam assimilação de novos conhecimentos, ideias, desenvolvimento da sociabilidade e

da criatividade, bem como o aprimoramento de várias habilidades, destacando-se as motoras.

Por  intermédio  da  brincadeira  lúdica,  a  criança  encontra  o  equilíbrio  entre  o  real  e  o

imaginário. 

Segundo  Luckesi (2005, p. 2), “(...) a principal característica da ludicidade é a

plenitude da experiência, isto é, a vivência lúdica de uma atividade exige uma entrega total do

ser humano”. Assim, o que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela

possibilita a quem a vivencia em seus atos. Considerando essa conceituação, compreendemos

que a ludicidade não é um sinônimo de brincadeira, como comumente é afirmado. Além disso,

de acordo com essa explicação, podemos entender que as brincadeiras serão lúdicas somente

quando levarem a criança à vivência plena e à entrega total no momento de sua efetivação.

Assim, nem toda brincadeira é lúdica, nem toda atividade lúdica é uma brincadeira. 

Entendendo esse processo de ludicidade como uma etapa de conhecimento,  as

vivências lúdicas podem extrair do sujeito grandes aprendizados, sejam eles no mundo interno

ou externo, levando cada indivíduo a uma mudança de comportamento (VYGOTSKY, 1991).

Portanto, podemos afirmar, segundo Carvalho (1992, p. 14), que “(...) os jogos na

vida da criança são de fundamental importância, pois, quando brinca, explora e manuseia tudo



aquilo que está à sua volta, através de esforços físicos e mentais e, sem se sentir coagida pelo

adulto, começa a ter sentimentos de liberdade”. Dessa forma, o autor defende o conceito de

brincar  de  maneira  muito  importante  e  essencial  para  o  desenvolvimento  do  sujeito

aprendente. 

Diante  do  exposto,  verificamos  a  importância  das  práticas  lúdicas  por  intermédio  das

brincadeiras,  pois  podem  auxiliar  na  aprendizagem  significativa  dos  discentes  quando

colocadas dentro da rotina em sala de aula. A seguir, apresentaremos os conceitos relativos à

aprendizagem mediada,  buscando nortear as contribuições desse processo para as práticas

significativas na escola. 

2.2 Aprendizagem mediada

 

Neste  subtópico,  trataremos  sobre  a  aprendizagem mediada  e  a  relação  entre

professores e alunos, buscando estabelecer um paralelo significativo de entendimento dessa

concepção para as melhorias das práticas realizadas na escola. 

Para  Oliveira  (2002,  p.  26),  “Mediação em termos  genéricos  é  o  processo  de

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta

e passa a ser mediada por esse elemento”. Nessa perspectiva, a aprendizagem mediada está

relacionada à relação do professor e aluno, na qual a mediação é um trabalho complexo e

requer planejamento e reflexão por parte dos professores. 

Corroborando, Vygotsky (2012, p. 116) afirma:

Para  que  ele  possa  intervir  e  planejar  estratégias  que  permitam  avanços,
reestruturação e ampliação do conhecimento já estabelecido pelo grupo de alunos, é
necessário que conheça o nível efetivo das crianças, ou melhor, as suas descobertas,
hipóteses, informações, crenças,  opiniões, enfim, suas “teorias” acerca do mundo
circundante. Esse deve ser considerado o “ponto de partida”. Para tanto, é preciso
que, no cotidiano, o professor estabeleça uma relação de diálogo com as crianças e
crie situações em que elas possam expressar aquilo que já sabem. É necessário que o
professor se disponha a ouvir e notar as manifestações infantis. 

Dessa forma, a relação do professor com o aluno constitui-se enquanto essencial

para o processo de ensino e aprendizagem, pois, a partir do conhecimento prévio do aluno,

aquele poderá ajudar no seu desempenho escolar, mediando as construções. Como observa

Vygotsky (1998, p. 6-7): 

[...] demonstra a existência de um sistema dinâmico de significados em que o efetivo
e  o  intelectual  se  unem.  Mostra  que  cada  ideia  contém  uma  atitude  afetiva
transmutada com relação ao fragmento de realidade ao qual se refere. Permite-nos
ainda seguir a trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa até a



direção  específica  tomada  por  seus  pensamentos,  e  o  comportamento  e  a  sua
atividade.

Dessa forma, para Vygotsky, a criança, para adquirir saberes, necessita ter contato

direto com o objeto do conhecimento; porém, boa parte das relações entre o indivíduo e o seu

entorno não ocorre diretamente (VYGOTSKY, 1998).

É importante ressaltar a afetividade no processo de ensino, pois ajudará a facilitar

a  construção de  conhecimentos,  como mostrou o pensamento de Vygotsky (1998) na sua

posição em relação à articulação entre as dimensões intelectuais e afetivas na constituição

humana. Desde os primeiros anos da infância, explorar o ambiente em que se vive é uma das

maneiras mais eficazes que a criança tem para aprender. Ela se diverte com as descobertas que

encontra nos objetos, o barulho do carrinho, o som de um videogame, os diferentes tamanhos

de bolas. 

Para Feuerstein e Falik (1998, p.15),  “(...)  a aprendizagem mediada é um tipo

especial  de  interação  entre  alguém  que  ensina  (o  mediador)  e  alguém  que  aprende  (o

mediado)”. Essa interação deve ser caracterizada por uma interposição intencional e planejada

do mediador que age entre as fontes externas de estímulo e o aprendiz. A ação do mediador

deve selecionar, dar forma, focalizar, intensificar os estímulos e retroalimentar o aprendiz em

relação às suas experiências, a fim de produzir uma aprendizagem apropriada, intensificando

as mudanças no sujeito.

Ser um professor mediador é saber estimular, incentivar, projetar a sua construção

de  conhecimento  e  aprendizagem.  O  professor,  quando  compreende  a  importância  dessa

posição de mediação no processo de aprendizagem, passa a observar as trocas e a interação

com o aluno, o que facilitará a compreensão de forma consciente das particularidades do

aluno  na  maneira  como  ele  aprende,  tornando-o  consciente  de  que  está  mediando  o

conhecimento. 

Como observa Freire (1996, p. 27):

[...] saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula,
devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos,
à sua inibição; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho.

As  contribuições  que  a  aprendizagem  mediada  pode  levar  para  o  aluno  dependem  da

qualidade da relação entre mediador e mediado. O docente deve estabelecer, com o aluno,

relações fundamentadas na colaboração mútua e na coordenação das ações dos indivíduos, a



fim de realizar alguma coisa. Nessa atuação docente, pautada pela mediação, não cabem a

dominação e o autoritarismo, e sim a negociação, a colaboração, o diálogo, os quais facilitam

a aprendizagem. No próximo tópico, apresentaremos o desenvolvimento da metodologia do

artigo, estrutura e aplicação para a coleta de dados e o instrumento da pesquisa.

3 METODOLOGIA

A  pesquisa  realizada  sobre  o  lúdico  no  ensino  e  aprendizagem  na  educação

fundamental se deu a partir de alguns questionamento e observações em instituições privadas

e públicas de Maracanaú, objetivando uma melhoria para o processo de um ensino lúdico. O

estudo  tem  o  objetivo  de  verificar  as  práticas  de  leitura  e  escrita  de  alunos  do  ensino

fundamental  I,  uma  vez  que  “(...)  o  processo  de  ludicidade  como  um  processo  de

aprendizagem  possibilita  a  vivência  das  situações  lúdicas  e  viabiliza  ao  indivíduo  uma

experiência  (interna)  que,  enquanto  construção  pessoal,  pode  levar  a  uma  mudança  de

comportamento” (SOUZA, 2015, p. 126).

 Tendo em vista que o processo lúdico é de sumo interesse do professor para obter

um bom resultado de seus alunos, ele necessita de uma metodologia prática, de acordo com as

dificuldades  enfrentadas.  Analisando  a  importância  dos  materiais  utilizados  para  o

desenvolvimento das atividades e a importância do lúdico, compreende-se que é através dele

que  a  criança  se  prepara  para  a  vida,  assimilando  a  cultura  do  meio  em  que  vive,

desenvolvendo-se e adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece, aprendendo a dividir

e competir, cooperar com suas semelhanças e conviver com o meio social. Dessa forma, como

observa Vygotsky (1998, p. 116-117): 

Cada material escolar tem uma relação própria com o curso de desenvolvimento da
criança, relação que muda com a passagem da criança de uma etapa para outra. Isto
obriga a reexaminar todo o problema das disciplinas formais, ou seja, do papel e da
importância de cada matéria no posterior desenvolvimento psicointelectual geral da
criança (VYGOTSKY, 1998, p. 116-117).

A  pesquisa  sedimentou-se  na  abordagem  qualitativa  do  tipo  descritiva  e

exploratória.  Dessa  forma,  para  a  realização deste  trabalho,  adotaram-se métodos  de uma

pesquisa com características assentadas nessa abordagem.

 Segundo  Creswel  (2007, p.  186),  “(...)  na perspectiva qualitativa,  o  ambiente

natural é a fonte direta de dados, e o pesquisador o principal instrumento, sendo que os dados

coletados são predominantemente descritivos”. Assim, a pesquisa qualitativa vai dispor um



aprofundamento sobre um grupo social, sem que haja a necessidade de quantidade, números

ou estatísticas. 

A pesquisa, por ser qualitativa, não concebeu um levantamento de números, mas

sim uma interpretação mais subjetiva dos dados coletados, em um processo de construção do

conhecimento e produção de ideias relacionadas às categorias do estudo (CRESWEL, 2007).

Tendo em vista que o desenvolvimento da criança procede do desempenho do professor, dessa

forma é necessário que tenha um breve conhecimento de seus alunos, para que haja um bom

desempenho,  de  acordo  com cada  metodologia  aplicada  em sala  de  aula.  Como observa

Oliveira (1993, p. 24):

O  cérebro  é  entendido  como  um  sistema  aberto,  de  grande  plasticidade,  cuja
estrutura e modos de funcionamentos são moldados ao longo da história da espécie e
do desenvolvimento individual. [...] o cérebro pode servir a novas funções, criadas
na história do homem, sem que sejam necessárias transformações no órgão físico. 

 Dessa maneira, observa-se que a aprendizagem e o conhecimento estão sempre

ligados ao nosso meio interno; consequentemente, é no externo que conseguimos analisar e

observar os ensinos que alcançamos ao longo da vida. 

O  instrumento  adotado  na  pesquisa  constituiu-se  enquanto  questionário

estruturado por meio de questões sobre a temática de estudo. Dessa forma, o instrumento

adotado  foi  composto  por  (n=  5)  categorias  atreladas  ao  objetivo  geral  desta  pesquisa.

Elencamos  4  (quatro)  categorias  para  análise,  a  saber:  i)  o  lúdico  e  aprendizagem;  ii)  a

metodologia e interação na sala de aula; iii) as definições do brincar; iv) lúdico e o convívio

social.

Dessa forma, o questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser definido “(...)

como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,

sentimentos,  interesses,  expectativas,  situações  vivenciadas,  etc.”.  Assim,  definimos  o

questionário como uma técnica que servirá para coletar os dados e ocasionar aproximação do

pesquisador com o seu objeto de pesquisa. 

A aplicação do questionário foi realizada com (n=2) professoras da rede privada

de  ensino  localizada  na  região  do  Conjunto  Acaracuzinho,  município  de  Maracanaú.  A

respectiva  instituição  possui  2  anos  na  área  educacional,  atendendo  do  infantil  1  a  5  e

fundamental I e II. Também possui 10 (dez) colaboradores e funciona nos turnos da manhã e

tarde. 



A escolha  desse  público  deu-se  pelo  fato  de  que  é  nessa  faixa  etária  (como

também na educação infantil) que há um maior número de professores trabalhando o lúdico

em sala de aula, pois há necessidade de um maior engajamento de professores e alunos com o

desempenho das atividades lúdicas em todas as disciplinas. A escola precisa ser percebida

como um espaço de aprendizagem, prazer, alegria e satisfação. Nesse caso, é necessária a

formação  de  professores  que  repensem  suas  práticas,  refletindo  sobre  sua  função  e

competência. 

Portanto, surge a carência de resgatar a linguagem lúdica nas escolas, despertando a alegria e

o estímulo dos alunos, motivando o interesse das crianças e as riquezas dos momentos de

aprendizagem com alegria, gozo e satisfação, com base no reconhecimento do lúdico como

uma metodologia de ensino diversificada. 

O lúdico nos leva a um estado de ânimo nas atividades realizadas, como observa Souza (2015,

p. 127):

A experiência  lúdica  está  fora,  além  de  todas  as  diferenças,  é  única.  Por  isso,
possibilita  ao  sujeito  experimentar  a  igualdade  entre  todos  e  tudo  que  existe.
Estimula a aprendizagem da ética, das estratégias mentais e, sobretudo, da harmonia
entre as  pessoas.  Para o uso satisfatório das  atividades  lúdicas  inseridas  em um
contexto  onde  existe  a  emergência  da  ludicidade  na  prática  educativa,  faz-se
necessário um mediador. 

 Sendo assim,  a coleta de dados baseia-se nesse contexto,  de um questionário

realizado  com professoras  da  rede  particular  e  que  possuem bastante  tempo  na  área  da

educação,  tendo  uma  boa  experiência  a  transmitir.  A escola  escolhida  foi  utilizada  pela

facilidade do acesso às informações, de uma maneira mais eficaz. Sabe-se que o público-alvo

escolhido representa uma parcela muito pequena de número de professores da rede particular

que atuam juntamente com essa faixa etária; mesmo assim, podemos ter uma noção da postura

profissional com o trabalho lúdico. 

A seguir, observaremos os resultados e discussões elaborados de acordo com o

questionário utilizado por (n=2) professoras de uma escola da rede privada localizada em

Maracanaú-Ce. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 



Nesta  seção,  serão  apresentadas  a  análise  e  discussão  dos  dados  mediante

observação das respostas  oriundas das 5 (cinco)  questões contidas  no instrumental.  Dessa

forma, inicialmente, realizou-se a feitura de um perfil acerca dos respondentes, a saber, (n=2)

professoras da rede privada de ensino localizada no município de Maracanaú. 

4.1 Perfil dos respondentes

Neste  subtópico,  pretende-se  traçar  o  perfil  dos  respondentes  levando  em

consideração sua profissão e  tempo de atuação.  Dessa forma,  indagou-se sobre a área de

atuação e o tempo na função dos respondentes, conforme quadro 1 a seguir.

Quadro 1 - Perfil do respondente

SUJEITO RESPOSTA
Sujeito 1 Professora, atua na área de educação infantil e fundamental há 2 anos, na rede pública e particular.

É recém-formada e está concluindo sua pós em psicopedagogia.
Sujeito 2 Professora, atua na área de educação infantil e fundamental há 4 anos.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Conforme o quadro apresentado, o sujeito 1 é recém-formado, mas já atua na

área há 2 anos e está se especializando em psicopedagogia. O sujeito 2 é formado e atua na

área  há  4  anos,  na  educação  infantil  e  fundamental.  Dessa  forma,  observou-se  que  as

respondentes possuem experiência na área e atuam no mercado, além de possuir formação

específica no exercício da prática docente.   

A seguir, observaremos a análise dos dados discorridos a respeito do lúdico e

aprendizagem, e as devidas respostas dos respondentes, correlacionando com as ideias dos

autores apresentados.

4.2 O lúdico e a aprendizagem

Neste tópico, tratou-se sobre a percepção dos professores quanto ao trabalho

com  o  lúdico  e  às  dificuldades  de  aprendizagem.  Dessa  maneira,  indagou-se  às  (n=2)

respondentes quanto às dificuldades dos discentes, conforme o quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 - O lúdico e as dificuldades de aprendizagem 

SUJEITO RESPOSTA



Sujeito 1 O  lúdico  ajuda  demais  na  educação  infantil,  pois  a  criança  aprende  de  uma  forma
diferente,  começando  a  acreditar  nela  mesmo,  mas  sem  perceber  que  estão  sendo
trabalhados conteúdos em algumas brincadeiras e jogos.

Sujeito 2 O ensino lúdico é essencial nas atividades, pois ele dá um desenvolvimento melhor para as
crianças  e  o  relacionamento  maior  em  relação  às  atividades  sistematizadas  com  as
atividades de jogos e brincadeiras.
Fonte: Da pesquisa (2020).

Nessas  respostas,  observamos  que  o  lúdico  e  a  aprendizagem  são  muito

importantes  para  o  ensino,  tendo  em  vista  que  a  sistematização  das  atividades  lúdicas

contribui  para um bom desempenho do aluno,  bem como no seu desenvolvimento,  como

apresentado pelo sujeito 2. Assim, observa-se na prática aplicada pelas professoras que existe

uma relação quanto à prática em sala de aula, com o uso intencional do lúdico.

 De acordo com Vygotsky (2012, p. 76):

[...]  o  desenvolvimento  e  a  aprendizagem  estão  inter-relacionados  desde  o
nascimento da criança. Como já mencionamos, desde muito pequenas, através da
interação  com  o  meio  físico  e  social,  as  crianças  realizam  uma  série  de
aprendizados. No seu cotidiano, observando, experimentando, imitando e recebendo
instruções das pessoas mais experientes de sua cultura, aprende a fazer perguntas e
também a obter respostas para uma série de questões. Como membro de um grupo
sociocultural determinado, ela vivencia um conjunto de experiências e opera sobre
todo o material cultural (conceitos, valores, ideias, objetos, concretos, concepção de
mundo e etc.) a que tem acesso. Deste modo, muito antes de entrar na escola, já
construiu uma série de conhecimentos do mundo que a cerca. Por exemplo, antes de
estudar  matemática  na  escola,  a  criança  já  teve  experiência  com quantidades  e,
portanto, já lidou com noções matemáticas. No entanto, ao ingressar na escola, um
outro tipo de conhecimento se processa.

Assim, entende-se que a ludicidade é uma ferramenta que sempre esteve associada

e presente na vida humana, visto que desde os primeiros anos de vida a criança aprende e se

desenvolve a cada dia.   

No próximo tópico, apresentaremos a análise dos dados coletados a respeito da

metodologia e a interação entre os professores e alunos, tendo em vista que uma boa relação

entre ambos ajuda no desempenho do sujeito. 

4.3 A metodologia e a interação

Este  espaço discutirá  a  necessidade  de  entender  quanto  à  metodologia  usada  pelo

professor para o aluno interagir em sala de aula. Assim, abordam-se as (n=2) respondentes a

respeito  da  metodologia  utilizada  para  o  desempenho  do  aluno  de  acordo  com  as  suas

dificuldades, como mostra o quadro 3. 



Quadro 3 - Metodologias utilizadas para interação 
SUJEITO RESPOSTA
Sujeito 1 A professora  afirma que vai  depender  do aluno para que ela  possa adaptar  suas  aulas  de

acordo com as dificuldades que eles possam ter.

Sujeito 2 Segundo a professora, o professor precisa primeiro avaliar seus alunos, para saber se precisará
ter uma metodologia de prática diferente e, para isso, ele precisará dar uma visão geral; de
acordo com essa visão, saberá a didática que deverá aplicar em sala.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Como observamos no quadro 3, a metodologia aplicada pelo professor é de grande

importância para o desenvolvimento do sujeito, pois a sua didática vai depender do grau de

dificuldades dos seus alunos para a realização das atividades e conteúdos propostos, para,

assim, entender e aplicar seu conteúdo de acordo com o nível de cada um, tornando-os mais

participantes da aula e tendo um bom desempenho escolar. 

Como observamos no quadro 3, o sujeito 1 intervém sobre a metodologia, explicando

que, de acordo com a dificuldade do aluno, ela vai poder identificar qual a maneira ideal para

aplicar  sua aula de uma maneira  mais  fácil  para ele.  O sujeito 2 afirma que é necessário

avaliar primeiramente os alunos, tendo uma visão geral do que eles sabem, para poder colocar

em prática sua metodologia, obtendo bons resultados. 

Como analisa Libâneo (1994, p. 52) a respeito da didática e o professor:

Definindo-se como mediação escolar dos objetivos e conteúdos do ensino, a didática
investiga  as  condições e  formas que vigoram no ensino e,  ao mesmo tempo,  os
fatores reais (políticos, sociais, culturais, psicossociais) condicionantes das relações
entre a docência e a aprendizagem. Ou seja, destacando a instrução e o ensino como
elementos primordiais do processo pedagógico escolar,  traduz objetivos sociais e
políticos em objetivos de ensino, seleciona e organiza os conteúdos e métodos e, ao
estabelecer as conexões entre o ensino e aprendizagem, indica princípios e diretrizes
que irão regular a ação didática.

Corroborando com o autor, a didática está relacionada em diversas áreas de ensino, mas, para

que o aluno consiga aprender de uma maneira mais acessível, é necessário que o professor

tenha um conhecimento prévio do indivíduo, assim podendo aplicar sua metodologia de uma

maneira que ele possa aprender com mais facilidade. 

De acordo com Souza (2012, p. 23): 

O professor deve considerar em suas práticas os conhecimentos prévios das crianças,
o  que  implica  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 não se comunicam verbalmente. 



Com  base  na  citação  acima  e  nas  respostas  dos  respondentes,  podemos  observar  que  a

metodologia requer  um pouco mais  de atenção aos alunos,  para que haja uma relação de

confiança entre o professor e o sujeito, visto que as professoras entrevistadas relacionaram

muito bem a teoria e a prática. 

Posteriormente,  apresentamos  a  coleta  de  dados  a  respeito  da  definição  do  brincar,

correlacionando  as  respostas  utilizadas  no  quadro  4  e  as  teorias  dos  autores  expostos,

analisando que o brincar é uma fase muito importante para a criança, em que estimula nela

novas descobertas e desenvolve habilidades para o seu desempenho escolar.

4.4 Definição do brincar

Esta categoria  discute a  importância  e a definição  do brincar e  sua relação com o

ensino  de  forma  valiosa  para  o  desenvolvimento  da  criança,  visando  ao  crescimento  e

educação.  Sendo  assim,  indagou-se  às  (n=2)  respondentes  a  respeito  das  definições  do

brincar, como mostra a seguir o quadro 4. 

 Quadro 4 - Definição do brincar
SUJEIT
O

RESPOSTA

Sujeito 1 Define o brincar como uma experiência incrível, porque a brincadeira estimula e desperta nos
alunos um ensino que eles mesmos nem percebem.

Sujeito 2 O brincar é parte da criança, a criança que não brinca não aprende, não cresce, não desenvolve.
A brincadeira é como se fosse a metade da criança. Pois uma criança que pula essa fase, mais na
frente ela retarda. O brincar é a essência da criança.

Fonte: Da pesquisa (2020). 

Segundo as professoras entrevistadas, o brincar é algo de extrema importância para a

criança, pois, nessa fase, elas constroem, descobrem e criam um novo mundo, tornando-se

mais  desenvolvidas  para  as  próximas  fases,  pois  a  criança  que  pula  essa  etapa  acaba

protelando as fases seguintes, tendo em vista que o brincar ajuda a facilitar o seu desempenho.

Como  observa  o  sujeito  1,  a  definição  do brincar  é  uma experiência  incrível  que

estimula e desperta no aluno um ensino que nem ele mesmo percebe, fazendo com que ele

desenvolva novas habilidades de uma maneira mais prazerosa. Para o sujeito 2, o brincar é

algo  de  extrema  importância  na  vida  da  criança,  pois,  sem  essa  fase,  ela  pode  acabar

retardando mais na frente. 

Quando  se  pensa  no  brincar,  a  primeira  característica  que  nos  vem  à  mente

provavelmente é o aspecto prazeroso da atividade. Com razão, pois o prazer é um componente



essencial do brincar. Sem o prazer, o brincar não existe. Essa característica é uma das poucas

unânimes dentro das diferentes teorias que tentam explicar o fenômeno brincar. “(...) por estar

o prazer presente no brincar, a criança é incitada a continuar sua atividade e até a fazer mais

esforço” (FERLAND, 2006, p. 2 apud GUILHERME, 2012, p. 20). Assim, analisamos que o

brincar é uma das maneiras mais práticas nas atividades lúdicas, pois ajudará no desempenho

dos alunos.

Como observa Souza (2015, p. 128):

Vivenciar a educação lúdica é estar presente e inteiro como docente e viabilizar o
mesmo para  os  seus  alunos.  É  praticar  uma  educação  que  integra,  ao  invés  de
separar  mente  de  corpo  ou  sentimento  de  razão,  considerando  as  diversas
possibilidades. Dessa forma, as manifestações ou práticas lúdicas são, além de um
recurso formativo, uma possibilidade de autodesenvolvimento.

 A  seguir,  observaremos  a  coleta  de  dados  analisando  o  lúdico  e  o  convívio  social,

considerando-se que as atividades e os jogos lúdicos requerem da criança um bom convívio

com  o  meio  para  que  ela  possa  se  desenvolver  de  uma  forma  que  agregue  valores  e

conhecimentos, bem como possa alcançar o objetivo das atividades propostas. 

4.5 O lúdico e o convívio social

Neste tópico, analisaremos o lúdico e a relação dos alunos no meio social, visto que a

atividade lúdica desenvolve a interação e a aprendizagem de uma maneira mais diversificada,

ajudando o aluno a aprender com prazer,  obtendo da criança um estímulo maior  por seus

estudos. Dessa forma, foi abordada, entre as (n=2) professoras, a importância do lúdico na

educação e no convívio dos alunos, como mostra o quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 - O lúdico e o convívio social
SUJEITO RESPOSTA
Sujeito 1 Concorda totalmente, pois é no lúdico que a criança começa a entender a convivência com

os demais, até no dividir o brinquedo. É um processo que requer muito trabalho.
Sujeito 2 A criança quando brinca interage e aprende a interagir.  No brincar,  a criança aprende a

dividir, ter um raciocínio lógico. O brincar traz uma nova etapa para a criança em todos os
aspectos.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com as análises do quadro 5 e o processo da construção de conhecimentos, o lúdico

vem para realizar uma função muito importante para o desenvolvimento do indivíduo, seja no

âmbito  escolar  ou  não,  pois  ele  é  uma  das  ferramentas  mais  importantes  para  o



desenvolvimento  do aluno.  Como observa o sujeito  1,  o  lúdico ajuda no desempenho  da

criança com o meio social, convivendo, interagindo e aprendendo a dividir, tendo uma boa

relação com o meio.  Já o sujeito 2 discorre sobre o lúdico como uma das ferramentas da

educação mais importantes para a fase da criança, pois as atividades lúdicas ajudam a facilitar

a interação da criança com os demais. O lúdico, por vez, ajuda o professor no seu processo de

ensino e no desempenho dos alunos, tendo uma boa relação com o meio em que vivem.

Como apresenta Souza (2015, p. 127):

A ludicidade faz parte de um processo maior, dinâmico, inter-relacional e interativo,
que atribui significados lúdicos ao comportamento dos indivíduos. É sequência da
vivência das situações lúdicas e das experiências que o indivíduo congrega a partir
dessas  vivências,  das  conexões  e  das  interações  que  este  faz  em  função  das
experiências  vividas.  A  ludicidade  é,  portanto,  bem  mais  do  que  as  suas
manifestações.

Correlacionando  as  respostas  das  entrevistadas  e  as  citações  acima,  podemos

perceber que a ludicidade é uma ferramenta que facilita o desenvolvimento do aluno no meio

em que vive,  manifestando de forma prática um ensinamento favorecido à criança.  Dessa

forma, podemos perceber que o meio social é visto como um dos fatores fundamentais para

um bom desempenho educacional, pois requer um pouco mais de interação dos alunos com o

meio.

Seguidamente,  apresentaremos  as  considerações  complementares,  analisando  o

desenvolvimento  do estudo e sua notoriedade para o sujeito,  agregando a importância  da

ludicidade  no processo de  ensino e  aprendizagem para  os  alunos,  tendo em vista  que “a

essência  da  ludicidade  se  encontra  nos  processos  relacionais  e  inter-relacionais  que  os

humanos protagonizam ao longo da sua vida” (LOPES, 2004, p. 52). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que se estudou no referente trabalho, podemos observar que a relação

do professor com o aluno ajudará no desempenho deste, proporcionando, assim, um ambiente

mais  harmonioso  e  aprazível,  fazendo com que o  aluno  se  sinta  seguro  e  satisfeito  para

realizar suas atividades de forma lúdica. Dessa forma, percebe-se que os objetivos elencados

deste estudo foram alcançados de acordo com as ideias e pesquisas realizadas por meio de

livros, revistas e um breve questionário, analisando a importância do lúdico no processo de

ensino e aprendizagem, bem como das práticas de leitura e escrita no desenvolvimento das



crianças nos anos iniciais, vislumbrando o lúdico no processo de ensino e desenvolvimento do

aluno de uma maneira eficaz. 

A convivência com o lúdico pode exercer um papel de suma importância na vida

do ser humano, não só nos anos iniciais, mas por todas as etapas da sua existencialidade. Com

base no artigo exposto para a conclusão do mesmo, podemos perceber o lúdico como uma

ferramenta  importante  para  o  trabalho  do  professor,  sendo  usado  como  uma  forma  de

incentivar e motivar, atuando como um recurso de transformação do indivíduo. Com base nas

vivências, educadores devem recorrer às diversas formas e estratégias na prática pedagógica,

assim  estimulando  o  aluno  à  oportunidade  de  referir  e  aprender  de  forma  relevante  e

significativa, sem que haja desinteresse por seus estudos.

 Dessa forma, acredita-se no desenvolvimento e na construção de pessoas mais

humanas,  sendo  o  ensino  lúdico  um dos  meios  para  tal  propósito  evolutivo.  É  possível

acreditar no desempenho e evolução dos alunos de forma crucial, sendo o professor um meio

que facilitará  esse processo de forma mais  diligente.  Além disso,  é  importante  ressaltar  a

pesquisa como um meio que facilitará o desenvolvimento do professor no processo de ensino

e aprendizagem, impondo a esse profissional um pensamento mais amplo sobre determinados

assuntos e desenvolvendo habilidades que ajudarão na elaboração de suas atividades e no

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Conforme o  artigo  exposto  e  sua  relevância,  pretende-se  continuar  a  pesquisa

apresentada  e  elaborar  novas  ideias  relacionadas  ao  lúdico  e  ao  processo  de  ensino  e

aprendizagem, buscando transmitir, aprender e desenvolver novas pesquisas que facilitarão ao

educador o desempenho de ensino e construção das práticas lúdicas para os desenvolvimentos

dos seus alunos, fazendo com que os educadores repensem os modelos teóricos e suas práxis

em  sala  de  aula,  aderindo  ao  lúdico  como  uma  estratégia  de  ensino  e  alcançando  uma

aprendizagem significativa para a criança. 
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RESUMO
Este artigo versa sobre a inclusão de alunos com Síndrome de Down na educação infantil, a
partir do seguinte questionamento:  como devem ocorrer as práticas pedagógicas inclusivas
com alunos com Síndrome de Down em turmas de educação infantil? Assim, o objetivo geral
foi analisar as percepções dos professores sobre como as suas práticas pedagógicas podem
garantir  a  inclusão  de  alunos  da  educação  infantil  com  essa  síndrome.  Os  objetivos
específicos foram: i) analisar a formação de professores para atuar junto a alunos do infantil V
com essa síndrome; e ii)  verificar a percepção dos professores sobre práticas pedagógicas
utilizadas  em sala  de  aula  junto a  esses  alunos.  Trata-se de uma pesquisa  de abordagem
qualitativa,  do  tipo  exploratória.  Participaram  dois  professores  de  educação  infantil  em
resposta a um questionário aplicado via Google Forms, enviado através do WhatsApp. Os
resultados apontam que as práticas pedagógicas inclusivas garantem a aprendizagem para o
aluno  com Síndrome  de  Down,  desde  que  sejam feitas  adequações  necessárias  para  que
ocorram as práticas pedagógicas em uma escola regular. 

Palavras-chave: Inclusão. Síndrome de Down. Práticas pedagógicas inclusivas. 

ABSTRACT
This  article  deals with the inclusion of students with Down syndrome in early childhood
education, based on the following question: how should inclusive pedagogical practices with
students with Down syndrome occur in early childhood classes? Thus, the general objective
was to analyze teachers’ perceptions of how their pedagogical practices can guarantee the
inclusion of early childhood students with this syndrome. The specific objectives were: i) to
analyze the training of teachers to work with 5-year-old students with this syndrome; and ii)
verify the  teachers’ perception  of  pedagogical  practices  used in  the  classroom with  these
students.  It  is  a  qualitative  research,  of  exploratory  type.  Two early  childhood  education
teachers  participated  in  response  to  a  questionnaire  applied  via  Google  Forms,  sent  via
WhatsApp. The results show that inclusive pedagogical practices guarantee the learning for
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students  with  Down  Syndrome,  as  long  as  necessary  adjustments  are  made  so  that
pedagogical practices take place in a regular school.

Keywords: Inclusion. Down Syndrome. Inclusive pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo versa sobre práticas pedagógicas inclusivas junto a alunos com

síndrome de Down na educação infantil, especificamente em uma turma de infantil V, bem

como sobre os desafios para a inclusão escolar nessa modalidade de ensino. 

A motivação para realizar esta pesquisa surgiu através de minha convivência com

alunos com deficiência na escola em que trabalhei, onde pude perceber que, mesmo com toda

proposta inclusiva dentro da escola, ainda existem barreiras que precisam ser quebradas para

que a educação possa continuar de forma favorável e significativa. 

Outro fator relevante que nos aproximou da temática em estudo foram as leituras e

pesquisas realizadas com o intuito  de contribuir  com o processo formativo do aluno com

síndrome de Down, além da reflexão e questionamento sobre os desafios docentes diante da

inclusão de alunos com deficiência.

Para Mittler (2003), a educação inclusiva está envolvida em uma ação de mudança

e de reestruturação das escolas em forma geral, ou seja, o objetivo é garantir que todos os

alunos possam ter o acesso à educação, para que possa se desenvolver a participação de todos

na sociedade. Portanto, a inclusão faz parte de todo processo da educação, pois o ideal para

que todos possam estudar de forma significativa é que todas as crianças precisam ir além de

ter acesso, mas também participar, permanecer e aprender na instituição escolar. 

Nesse contexto, este estudo possui como questionamento: qual a percepção que as

professoras possuem em relação às suas práticas pedagógicas para a inclusão de alunos com

síndrome  de  Down  na  educação  infantil,  especificamente  em  turmas  de  infantil  V?

Pressupomos  que as  práticas  pedagógicas  podem garantir  a  aprendizagem de  alunos com

síndrome de Down na educação infantil. 

Em  resposta  a  esse  questionamento,  o  objetivo  geral  buscou  analisar  as

percepções dos professores sobre as práticas pedagógicas que podem garantir a inclusão de

alunos com síndrome de Down na educação infantil. São objetivos específicos: i) analisar a

formação de professores para atuar junto aos alunos com síndrome de Down na educação

infantil V; e ii) verificar a percepção dos professores sobre práticas pedagógicas utilizadas em

sala de aula com alunos com síndrome de Down.

De acordo com  Souza (2005),  os  alunos com deficiência  vêm trazendo novas

mudanças às escolas, exigindo que essas estejam preparadas para dar conta do seu papel na

sociedade, favorecendo um ensino de qualidade,  onde todos possam se encaixar de forma

favorável.  Assim,  a  formação  de  professores  na  educação  básica  facilita  o  ensino  que  é
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ofertado às crianças no processo da alfabetização, fazendo com que possam se desenvolver

cada vez mais no seu processo de aprendizagem.

A  metodologia  caracterizou-se  por  ter  abordagem  qualitativa  e  ser  do  tipo

exploratória, com embasamento teórico em Gil (2002) e Severino (2013). O lócus do estudo

foi uma escola particular em Fortaleza-Ce. O instrumento de coleta de dados adotado trata-se

de um questionário semiestruturado, aplicado a dois professores de infantil V. 

O  presente  trabalho  está  dividido  em  cinco  seções,  sendo  a  primeira  esta

introdução, contendo ainda a problematização e os objetivos da pesquisa; a segunda seção

aborda a inclusão de alunos com síndrome de Down na escola regular, conhecendo a criança e

suas  características,  apresentando  o  conceito  de  inclusão  e  suas  práticas  pedagógicas.  A

terceira  seção  descreve  a  metodologia  da  pesquisa:  abordagem,  tipologia,  lócus  e  a

participação  da  pesquisa,  bem  como  o  instrumento  de  coleta  de  dados.  A quarta  seção

apresenta  os  resultados  e  discussões,  conforme  as  análises  que  foram  realizadas  e  a

apresentação dos dados coletados analisados à luz da literatura escolhida para esta pesquisa.

Por fim, destacam-se as considerações finais e referências. 

Diante  dos  resultados  do  questionamento,  buscou-se  elucidar  as  práticas

pedagógicas na educação inclusiva, fazendo perceber a importância do aluno com síndrome

de Down na escola regular, em turmas de educação infantil, bem como do papel da atuação

dos professores em seu desenvolvimento.

2 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NA ESCOLA REGULAR

No decorrer desta pesquisa, abordamos o conceito de inclusão, as características da síndrome

de Down e as práticas pedagógicas do professor em sala de aula regular.

2.1 Conhecendo a síndrome de Down

A síndrome de Down foi descrita pela primeira vez numa clínica em 1866, por

John Langdon Down, que identificou as características de uma criança com essa síndrome

(SCHWARTZMAN, 2003).

A síndrome de Down é um distúrbio genético caracterizado pela presença de um

cromossomo 21 adicional em todas as células do organismo do indivíduo. Cada célula do

nosso corpo possui 46 cromossomos e 23 pares que combinam com um membro de cada par

doado por um genitor, através dos espermatozoides do pai e do óvulo da mãe. Esses 23 pares
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têm formatos  diferentes  e  determinam não apenas  o sexo,  mas  as  características  de  cada

pessoa (SCHWARTZMAN, 2003).

Para  entender  o  aluno  com  síndrome  de  Down  e  o  seu  processo  de

desenvolvimento,  é  necessário  considerar  as  suas  características  específicas.  Segundo

Schwartzman (2003), características físicas são vistas como normais; podemos perceber, no

entanto, a dificuldade do desenvolvimento da linguagem, pois ocorre lentamente um atraso na

fala.  Apesar  dessas  dificuldades,  a  maioria  das  pessoas  com síndrome de  Down faz  uso

funcional  da  linguagem  e  compreende  as  regras  utilizadas  na  conversação;  porém,  as

habilidades para a comunicação são bastante variáveis entre elas.

Conforme Kozma (2007), a criança com síndrome de Down apresenta lentidão no

seu processo de desenvolvimento,  percebendo dificuldades no desenvolvimento cognitivo,

devendo  ser  acompanhada  pela  família  e  pelo  apoio  de  profissionais.  A sua  inteligência,

durante  muito  tempo,  tem sido  avaliada  através  de  testes.  Os escores  que  são  realizados

diariamente  mostram  cálculos  denominados  de  quociente  de  inteligência,  que  são  uma

avaliação para descobrir a capacidade de uma criança para conceituar, pensar e raciocinar. 

A  criança  com  síndrome  Down  apresenta  uma  classificação  dentro  da  sua

amplitude  de  deficiência  intelectual  que  é  moderada,  leve  ou  grave.  Algumas  crianças

apresentam deficiência bem mais grave, enquanto outras possuem inteligência quase normal.

Esse desenvolvimento vai depender de como os estímulos estão sendo oferecidos; embora o

seu desenvolvimento seja lento, a criança com síndrome de Down sempre aprenderá novas

habilidades.

2.2 Conceituando a educação inclusiva

Conforme  Mantoan  (2003),  a  educação  inclusiva  vem  trazendo  uma  nova

mudança no paradigma educacional. A escola deve estar preparada para um novo caminho,

para que venha receber todas as crianças. Essa mudança vem sendo bastante radical, embora

os professores se sintam inseguros como educadores, temos que fazer dar certo.  A mudança

nos faz perceber o quanto podemos transformar e ter novas ideias para que essa inclusão possa

se desenvolver.

Mantoan (2003) diz ainda que a escola deve ser inclusiva, pois somos educadores

e  temos  o dever  de transmitir  o  conhecimento  a  todos os  alunos que necessitam dele.  A

educação  inclusiva  tem como  proposta  incluir  alunos  público-alvo  da  educação  especial,
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garantindo acesso e permanência com aprendizagem em respeito às suas limitações. Portanto,

é um processo que precisa ser construído e, principalmente, respeitado na sociedade.

Para  Rodrigues  (2006),  a  educação  inclusiva  vem  enfrentando  uma  epidemia

social,  onde a exclusão ainda é bastante vista na sociedade.  Existem três causas que vêm

mantendo as pessoas cada vez mais distantes da inclusão e a discriminação é ponto inicial

dessa discussão. A primeira causa relata que teve um aumento de exigência da sociedade, que

todos buscam uma vida melhor; a segunda trata-se das culturas que estão sendo competitivas,

de diferentes sociedades que não se importam com o outro; e a terceira causa relata que a

palavra “diferente” ainda é considerada um perigo entre  as culturas.  Diante disso,  muitos

ainda não sabem qual é o principal papel da inclusão escolar.

A inclusão deve ser vista como um direito, mas a verdade é que não podemos

deixar de lado essas crianças, pois o futuro delas depende de todos nós. Ainda para Rodrigues

(2006), a verdade é que não podemos trabalhar no sistema educacional de modo isolado, pois

o que de fato acontece no ambiente escolar é um reflexo da sociedade.

Portanto,  é  necessária  a  ampliação  de  pesquisas  com  estratégias  de

desenvolvimento de práticas inclusivas. Para que aconteça de fato uma mudança no processo

de aprendizagem,  deve  haver  uma construção social;  através  das  estratégias  pedagógicas,

podemos  transformar  as  práticas  pedagógicas  tradicionais  para  que  assumam  um caráter

inclusivo. 

2.3 Práticas pedagógicas inclusivas na escola regular

 Inicialmente,  apresenta-se a Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos,

que implica a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem e que ocorreu no ano de

1990 na cidade de Jomtien, na Tailândia. Esse documento abre discussões da Conferência

Mundial Sobre Educação Para Todos. Mesmo com a garantia do direito à educação estando

presente desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os esforços para assegurá-la

ainda não são suficientes para todas as pessoas. 

A Declaração de Jomtien ressalta que, entre crianças e adultos, além de não terem

o acesso ao ensino primário, muitos são analfabetos, considerando-se isso um problema em

todos os países industrializados ou em desenvolvimento. São mais de 100 milhões de crianças

e um número incontável de adultos que não conseguiram concluir o ciclo básico, e outros

milhões  que  concluíram,  mas  que  não  conseguem  adquirir  conhecimentos  e  habilidades

essenciais. 
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Em 1994,  a  Declaração  de  Salamanca  ressaltava  o  direito  de  cada  criança  à

educação, pois ela prevê uma educação para todos, independentemente das suas condições.

Busca  ainda  melhorias  no  acesso  à  educação  para  aqueles  que  possuem  necessidades

especiais,  visto  que  todos  devem aprender  juntos.  Portanto,  a  inclusão  faz  parte  de  todo

processo  da  educação,  pois  o  ideal  é  que  todos  possam  estudar  e  aprender  de  forma

significativa; assim, é importante que todas as crianças possam ter o acesso à escola para que

possam ter uma aprendizagem. Toda criança tem a oportunidade de estar incluída para atingir

o seu nível adequado no processo de aprendizagem, e ser devidamente atendida na escola

regular. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

(BRASIL, 2008) objetiva assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, orientando o

sistema de ensino, garantindo o acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e

continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Nessa perspectiva da educação inclusiva, a

educação especial  passa a constituir  uma proposta pedagógica da escola,  tendo como seu

público-alvo  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação. 

O  Atendimento  Educacional  Especializado  (AEE)  é  um  serviço  da  educação

especial que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação (BRASIL, 2008),

disponibilizando recursos e serviços que ajudam e orientam na sua utilização no processo de

ensino e aprendizagem em turmas comuns do ensino regular. A função do AEE é identificar,

elaborar e organizar recursos pedagógicos e sua acessibilidade, que possam acabar com as

barreiras  para  a  plena  participação  dos  alunos  e  suas  necessidades  específicas  (BRASIL,

2008).

 Portanto,  o  AEE possibilita  que  as  pessoas  com deficiência  se  desenvolvam,

mostrando suas habilidades em sala de aula, podendo ter um ensino especializado. Os alunos

que são atendidos pela educação especial são aqueles que têm deficiência e impedimento de

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. 

Conforme Mazzotta (2011), no século XIX se iniciou o atendimento às pessoas

que  apresentavam diversas  deficiências.  Algum tempo  depois,  os  educadores  passaram a

refletir  sobre  o  atendimento  educacional  de  pessoas  com deficiência.  A inclusão  só  veio

acontecer, de fato, no início da década de sessenta, no século XX. Naquela época, as pessoas

não tinham conhecimento o suficiente para perceber o seu direito em uma sociedade. Por

serem pessoas com deficiência, eram vistas como pessoas diferentes e até mesmo ignoradas. 
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Na Lei  nº  13.146,  de  6  de  julho  de  2015, que  constituiu  a  Lei  Brasileira  de

Inclusão  da  Pessoa  com Deficiência  ou  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  destinada  a

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades

fundamentais  por  pessoas  com  deficiência,  observam-se  a  inclusão  social  e  cidadania,

garantindo o acesso, de todos que fazem parte da educação inclusiva, na escola (BRASIL,

2015).

Segundo a  LBI/2015,  as  pessoas  com deficiência  têm o  devido direito  a  uma

educação de qualidade em todos os níveis de modalidade durante sua vida na escola, para que

todos possam se desenvolver de forma favorável, buscando uma aprendizagem significativa

(BRASIL, 2015).

De acordo com Sousa (2016, p. 2-3):

[...] a prática pedagógica na educação inclusiva apresenta resultados que apontam
elementos a serem trabalhados na sala de aula. O planejamento deve ser flexível,
apresentar estratégias pedagógicas onde o próprio aluno possa se desenvolver no seu
processo de conhecimento. 

        Os resultados que precisam ser trabalhados em sala de aula apontam que a

formação de professores é necessária para que a escola venha a manter a organização no

ambiente de trabalho e possa atender a grande demanda de alunos especiais. 

Conforme Rau (2012, p. 207-208):

[...] a prática pedagógica na educação infantil é ligada a ações; a criança é um ser
social, como também histórico; eles precisam de um direcionamento perante a sua
realidade,  o  professor  é  o  mediador  do  conhecimento.  Essa  pratica  que  é
desenvolvida  na  educação  infantil  busca  estimular  a  decisão  para  solucionar  o
problema.

         A criança na educação infantil deve ter a liberdade de explorar o seu espaço no

campo da aprendizagem, mostrando que os conteúdos apresentam um grande significado no

seu processo de conhecimento. O grande desafio para um professor na escola é a organização

do trabalho pedagógico, que faz parte da sua prática pedagógica. Rau (2012, p. 230) explica

ainda que:

Quando  o  professor  organiza  a  rotina,  com  seu  planejamento,  prevê  um tempo
determinado para as atividades lúdicas, para a higiene, para alimentação, etc. Essa
ação se constitui na dimensão temporal do ambiente que, tão importante quanto as
outras, auxilia na percepção do ritmo da turma como um todo e de cada aluno. 
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Portanto, a prática pedagógica requer dedicação no campo da educação, pois o

professor ensina a partir do seu plano de aula elaborado, com tempo determinado para tudo

que será realizado na aula. Na educação infantil, o professor deve propor situações onde seus

alunos possam desenvolver suas habilidades psicomotoras, afetividade, autonomia e outros

aspectos que compõem esse nível de ensino.

3 METODOLOGIA

  Esta  seção apresenta o processo metodológico adotado neste  estudo em que

discorremos  sobre  a  abordagem  e  tipologia  da  pesquisa,  o  lócus,  os  participantes,  os

instrumentos e técnicas de coleta de dados.

3.1 Abordagem e tipologia de pesquisa

Este estudo tem abordagem qualitativa do tipo exploratória, pois utilizamos um

questionário como instrumento de coleta de dados a ser apresentado na seção que trata do

instrumento e da técnica de coleta de dados.

            Segundo Gil (2002), a pesquisa qualitativa se preocupa com os aspectos da

realidade  que  não  podem  ser  quantificados.  Ela  busca  analisar  o  indivíduo  e,  assim,

compreender o seu comportamento, estudando as suas particularidades e as percepções desse.

As respostas desse estudo costumam não ser objetivas, ou seja, seus resultados obtidos não

são estabelecidos com números exatos.

A pesquisa exploratória se torna mais compreensível e concede a construção de

estimativas, tendo como uma das qualidades a ser examinada a pesquisa bibliográfica (GIL,

2002). Complementando, a pesquisa exploratória apresenta informações de um determinado

objeto, estabelecendo-se o campo de trabalho, mapeando as condições da manifestação desse

objeto de pesquisa (SEVERINO 2013).

3.2 Lócus e participantes da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino particular que fica situada em

Fortaleza-Ce, no bairro Vila Pery. A escola acolhe crianças da educação infantil ao ensino

médio, em sistema de tempo integral. 
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Os participantes desta pesquisa foram duas professoras que compõem o quadro de

docentes da educação infantil, especificamente da turma de infantil V da escola pesquisada. A

escolha por esses sujeitos se deu por possuírem, em sua sala, um aluno com síndrome de

Down.

3.3 Instrumentos e técnicas de coleta de dados

O  instrumento  adotado  para  a  realização  desta  pesquisa  foi  um  questionário

semiestruturado. Conforme Lakatos (2003), o questionário é uma elaboração de perguntas que

precisa ser observada com normas precisas,  a fim de aumentar  resultados satisfatórios na

pesquisa.  Para  o  mesmo,  é  importante  que  os  tipos  de  perguntas  estejam  em  ordem,

organização necessária para que o trabalho possa ser realizado.

Para  Severino  (2013),  o  questionário  é  formado por  um conjunto  de  questões

organizadas para levantar informações adquiridas por parte do sujeito pesquisado, ou seja, as

questões devem ser claras e objetivas na formulação da pergunta. Assim, nosso instrumento

foi organizado nas seguintes categorias: (a) perfil dos participantes; (b) conceito de inclusão;

(c) práticas pedagógicas na escola regular; (d) alunos com deficiência; (e) práticas inclusivas;

(f) comportamento do aluno com síndrome de Down (g); formação de professores na escola

regular.

A aplicação  desse  instrumento  se  deu  utilizando  a  plataforma  digital  Google

Forms, com envio de link via WhatsApp, onde os participantes da pesquisa puderam fornecer

as respostas para este estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta  seção  apresenta  os  resultados  e  discussões  desta  pesquisa,  em  que

apresentamos o perfil dos participantes; a compreensão dos mesmos sobre educação inclusiva;

suas compreensões e desenvolvimentos de práticas pedagógicas junto ao aluno com síndrome

de Down; suas percepções sobre esse aluno; e a formação docente para o desenvolvimento de

práticas pedagógicas mais inclusivas. Assim, vejamos a seguir.
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4.1 Perfil dos professores 

                Neste subcapítulo, apresenta-se o perfil dos professores. Atribuímos aos mesmos os

seguintes nomes: Professor 1 (P1) e Professora 2 (P2). Assim, vejamos a seguir.

Quadro 1 - Perfil dos professores
PROFESSORES IDADE GÊNERO FORMAÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA

P1 27 Feminino Graduação 1 a 5 anos 

P2 37 Feminino Pós-Graduação 11 a 15 anos 

Fonte: Da pesquisa (2020).

O participante P1 tem 27 anos de idade, do gênero feminino, a sua formação é

graduada e o tempo de experiência na escola em que atualmente trabalha é de um a cinco

anos. P2 tem 37 anos de idade, do gênero feminino, pós-graduado, o seu tempo de experiência

é de onze a quinze anos na escola em que atualmente trabalha.

4.2 Compreensão das professoras sobre educação inclusiva

             Para a menção dos dados sobre  a compreensão sobre educação inclusiva na

escola, vejamos o que os participantes disseram, no quadro 2 a seguir.  

Quatro 2 - Compreensão sobre educação inclusiva
PROFESSORES RESPOSTAS
P1 A educação inclusiva é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo deve

ser considerado como um processo social em que todas as pessoas, deficientes ou
não, têm o direito à escolarização

P2 É uma modalidade de ensino que tem a função de promover o desenvolvimento das
habilidades de pessoas com deficiência e que abrange todos os níveis do sistema de
ensino, desde a educação infantil ao ensino superior

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com P1, a educação inclusiva é uma modalidade de ensino em que as pessoas, com

deficiências ou não, têm o direito de estar incluídas na escola. Pois a resposta de P1 não deixa

claro o que é educação inclusiva. Para P2, a sua resposta não teve uma aproximação diante da

pergunta realizada, pois a sua resposta corresponde à educação especial. 

           Segundo a LBI (BRASIL, 2015), as pessoas com deficiência devem frequentar a escola

durante toda sua vida, têm o direito de ter uma educação de qualidade em todos os níveis de

modalidade, onde possam aprender de forma significativa. Para Mantoan (2003), a educação

inclusiva precisa incluir  sem deixar ninguém de fora da escola comum, ou seja, temos que

ensinar todas as crianças, onde todas permaneçam juntas na sala de aula. 
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           Diante de tudo que foi citado pelos professores e a LBI (BRASIL, 2015), juntamente

com Mantoan (2003), para muitos professores a concepção sobre educação inclusiva ainda é

vista  como  modalidade  de  ensino.  Podemos  entender  que  a  educação  inclusiva  é  uma

construção social de que todos devem estar incluídos, onde todos possam aprender juntos sem

exclusão, permitindo a sua participação na escola regular. 

4.3 Práticas pedagógicas e o aluno com síndrome de Down na escola regular

            

Sobre as  práticas  pedagógicas  desenvolvidas  para  o  aluno  com  síndrome  de  Down,

observamos o quadro 3:

Quadro 3 - Práticas pedagógicas
PARTICIPANTES RESPOSTAS
P1 Depende de como estão sendo trabalhados os conteúdos com a criança. Se for de

uma maneira que a criança não tenha um acompanhamento mais significativo, não
vai haver aprendizagem. Mas se ela tiver uma ajuda a mais, como tarefas adaptadas
e  que  exercitem  sua  coordenação  motora,  aí  a  criança  estará  tendo  uma
aprendizagem realmente significativa

P2 Não, pois, na maioria das vezes, não existe uma prática inclusiva da escola como
um todo. Seriam necessárias mais práticas inclusivas, adaptação e flexibilização do
currículo  escolar,  de  acordo  com  as  necessidades  específicas  dos  alunos  com
síndrome de Down, para que o processo de ensino e aprendizagem acontecesse de
fato

Fonte: Da pesquisa (2020).

P1 e  P2 apresentaram respostas  diferentes,  trazendo  um pouco da  sua  prática

pedagógica que é trabalhada no seu cotidiano em sala de aula.

Segundo Sousa  (2016,  p.  2-3),  “(...)  percebe-se  que  na  prática  pedagógica  na

educação inclusiva indicam-se resultados que mostram elementos a serem trabalhados na sala

de aula”. O planejamento, assim, deve ser flexível, apresentando estratégias pedagógicas onde

o próprio aluno possa se desenvolver no seu processo de aprendizagem. 

Conforme Rau (2012, p. 207-208), “(...) a prática pedagógica na educação infantil

é bastante ligada a ações de uma criança, como também seu histórico social. É necessário um

direcionamento  perante  a  sua  realidade,  pois  o  professor  é  o  mediador  do  processo  do

conhecimento”.  Uma  criança  que  faz  parte  da  educação  infantil  deve  apresentar  a  sua

liberdade  de  explorar  o  campo  da  aprendizagem,  para  que  o  seu  desenvolvimento  seja

satisfatório,  que  o  professor  seja  o  mediador  durante  suas  práticas  no  meio  educacional

inclusivo.
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Como observado nas falas das professoras, bem como em Sousa (2015) e Rau

(2012),  percebe-se que as  práticas  pedagógicas  desses  professores  estão  muito voltadas  a

conteúdos e tarefas adaptadas. Sabemos que a educação infantil é voltada para brincadeiras

educativas,  onde  o  próprio  aluno  venha  a  interagir  com  os  demais  da  turma,  trazendo

resultados significativos ao seu processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem. 

4.4. Os alunos com deficiência

Quanto à inclusão do aluno com síndrome de Down, sobre as estratégias para

incluí-lo, temos o quadro 4 com suas respostas. 

Quadro 4 - Os alunos com deficiência na escola regular

PROFESSORES RESPOSTAS
P1 Sim, com certeza. Esse é um direito duramente conquistado. Desde a idade antiga, a

pessoa com deficiência é  marginalizada e  excluída;  hoje temos leis,  decretos  que
garantem o direito à educação de todos, mas, infelizmente, na atualidade, ainda existe
a exclusão. Conheço muitos professores que “apoiam a inclusão”, mas, no fundo,
dizem que não concordam, que não dá certo, que devia ter uma escola específica. O
fato é que as escolas, as gestões e esses professores não estão preparados. Mas isso
ocorre pela falta de formação, preparação; há uma educação que visa ao capital e aos
resultados, no caso das escolas particulares

P2
Com toda certeza. Quanto mais cedo o aluno for incluído, mais sucesso ele terá em
sua aprendizagem e socialização

Fonte: Da pesquisa (2020).

                

Diante  da  fala  dos  professores,  podemos  observar  que  as  suas  respostas

conseguem responder  ao que foi pedido. P1 está em conformidade com o que  Rodrigues

(2006) relata sobre a exclusão ainda ser um processo bastante visto na sociedade, pois muitos

a consideram algo perigoso. Em relação a P2, fala que o aluno, quanto mais cedo for incluído,

terá ainda melhor o seu processo de aprendizagem na escola. 

Mantoan (2003) afirma que a mudança faz com que possamos perceber o quanto

podemos  transformar  e  ter  ideias  inovadoras,  para  que  essa  inclusão  escolar  possa  se

desenvolver cada vez mais. Portanto, a inclusão deve ser colocada em prática, pois, todos nós

temos o mesmo direito de estar incluídos na escola regular. Precisamos incluir as crianças

com deficiência,  pois  esses  alunos  estão  presentes  na  escola,  são  sujeitos  de  direito  e  o

professor precisa sempre estar em formação, principalmente quando o assunto é relacionado à

educação inclusiva.
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4.5 Práticas pedagógicas inclusivas

Quanto  às  atividades  e  práticas  pedagógicas  para  a  inclusão  do  aluno  com

síndrome  de  Down  na  educação  infantil,  como,  por  exemplo,  se  fazem  adaptações  ou

adequações, apresentamos o quadro 5 com as respostas das participantes. 

Quadro 5 - Práticas pedagógicas inclusivas: atividades na escola
PROFESSORES RESPOSTAS

P1 Atividades  adaptadas  de  acordo  com  o  nível  cognitivo  da  criança.  Além  de
atividades que trabalhem a coordenação motora ampla e fina, ex: massa de modelar,
atividades de recorte, com cola colorida e etc.

P2 O  interessante  é  trabalhar  sempre  de  forma  lúdica  e  com  o  concreto.  Sempre
estimulando a criança e percebendo quando podemos alcançar. Podemos trabalhar
com jogos,  brincadeiras  intencionais  de estimulação a escrita  e  fala,  bem como
atividades psicomotoras

Fonte: Da pesquisa (2020).

P1 relata que as atividades realizadas em sala de aula precisam estar de acordo

com o nível de cada criança. P2 responde que é necessário trazer o lúdico juntamente com o

concreto, para estimular o próprio aluno no seu processo de aprendizagem.   

Segundo Kozma (2007, p. 33), “As crianças com Síndrome de Down estão se

desenvolvendo em níveis cada vez mais altos. Não só os escores de QI estão em ascensão,

mas também são aprendidas novas habilidades que proporcionam à criança uma vida mais

completa”.  Percebe-se que,  independentemente das especificidades que essa criança possa

apresentar,  a  partir  das  possibilidades  apresentadas  e  estimuladas  pelo  professor  é  que  a

criança apresentará evoluções em suas habilidades. 

Portanto,  a  criança  com  síndrome  de  Down  precisa  ser  desafiada  diante  do

processo de inclusão.  Não podemos oferecer  somente tarefas de acordo com o seu nível;

embora seu desenvolvimento seja lento, os professores precisam buscar novas práticas para

serem trabalhadas em sala de aula, apresentando novas estratégias pedagógicas para que o

aluno possa participar e interagir como os demais de sua turma.

4.6 O comportamento do aluno com deficiência frente à realização de tarefas escolares
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Sobre  o  comportamento de  um  aluno  com  síndrome  de  Down  e  o  seu

desenvolvimento durante as tarefas realizadas, vejamos a seguir o quadro 6 com as respostas

das participantes da pesquisa. 

Quadro 6 - Atividades realizadas pelo aluno com Síndrome de Down
PROFESSORES RESPOSTAS

P1 Sem resposta da participante 
P2 Apresenta dificuldades durante as atividades
Fonte: Da pesquisa (2020).
                   

                 P1 não apresentou resposta à pergunta realizada. Já P2 apresentou a sua resposta

dizendo  que  o  aluno,  durante  as  realizações  das  atividades,  percebeu  dificuldades  para

executá-las. De acordo com Kozma (2007, p. 31):

[...] a criança com Síndrome de Down aprenderá novas habilidades mais devagar do
que  outras  crianças,  encontrará  mais  dificuldades  para  prestar  atenção  durante
extensos períodos de tempo, sua memória pode não funcionar tão bem como a das
outras  crianças  e  ele  terá  mais  dificuldade  para  aplicar  o  que  aprende  em  um
ambiente a outro (o que se denomina generalização). 

Podemos observar que a aprendizagem de uma criança com síndrome de Down é um

processo  bem  mais  lento  do  que  o  outro,  pois  tudo  ocorre  no  tempo  de  cada  um,

principalmente as atividades que são realizadas em classe. 

4.7 Formação docente para atuar junto a alunos com deficiência

Quanto  à  formação  de  docentes  na  educação  infantil  no  processo  da  educação

inclusiva  com alunos  com síndrome  de  Down,  observa-se  a  seguir  o  quadro  7,  com as

respostas das participantes. 

Quadro 7 - Formação de professores
PARTICIPANTES RESPOSTAS

P1 Não necessariamente. Além da formação de professores é necessária uma outra
formação mais voltada para a educação inclusiva. Já que a própria formação de
professores não aborda profundamente esse tema

P2 Sim, a formação é o primeiro passo. Através das formações o professor poderá
trocar ideias, aprender novas metodologias e práticas interessantes para o ensino
do  aluno  com  deficiência.  Mas  além  da  formação,  precisamos  também  de
profissionais  que  estejam  abertos  a  essa  realidade  educacional  e  que  estejam
dispostos a enfrentar seus medos e superar suas inseguranças

Fonte: Da pesquisa (2020).
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P1 e P2 apresentam opiniões bastante semelhantes diante da sua vivência na escola. P1

afirma que é necessária outra formação mais direcionada ao processo de inclusão,  pois a

formação dele próprio não amplia o processo de ensino para atender esse tema e P2 relata que,

através da formação do professor, novas ideias poderão surgir, pois é necessária a formação de

professores na educação inclusiva,  para que todos fiquem seguros diante da realidade das

escolas e venham a cumprir o seu papel na sociedade. 

Segundo Sousa (2005, p. 44-45):

[...] é fundamental a formação de professora na escola para atender a demanda de
aluno  com  deficiência,  pois  a  formação  é  essencial  para  o  processo  de
conhecimento, e que estejamos preparados para novos desafios que estamos vivendo
na sociedade.

Concordando com Sousa (2005),  a formação de professores é necessária sim,  pois

muitos professores que chegam às escolas sentem-se inseguros e ansiosos diante da realidade. 

Portanto, os resultados obtidos durante a realização da pesquisa, através dos respondentes que

participaram do questionário que foi aplicado, de forma clara e coesa, puderam responder aos

objetivos da pesquisa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  abordou  a  percepção  de  professores  sobre  práticas  pedagógicas

inclusivas junto a um aluno com síndrome de Down em uma escola regular de ensino. Assim,

a inclusão escolar, ainda como um paradigma na educação, deve ser compreendida para além

do acesso à escola, mas como a garantia de permanência com aprendizagem pelo público-alvo

da educação especial. 

É  necessário  que  a  escola  receba  qualquer  criança,  independentemente  das

características que possa apresentar, e que todos entendam que incluir não é apenas estar em

uma classe regular, mas é ir além, respeitando as diversidades e as dificuldades e entendendo

que todos têm possibilidade de aprender da sua maneira e no seu respectivo tempo.

Na  educação  inclusiva,  mesmo  enfrentando  barreiras,  podemos  vencer;  é

necessário  estabelecer  mudanças  no  processo  escolar  para  que  prevaleçam as  leis  e  que

desapareçam todos os  sinais  de preconceitos  encontrados pela  sociedade,  possibilitando o

acesso a todos que buscam uma educação de qualidade. 
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A inclusão de pessoas com deficiência é um processo de transformação social que

estamos  vivenciando na  escola.  Percebe-se  que  as  práticas  pedagógicas  inclusivas  devem

apresentar novas estratégias,  para que possam estimular  o próprio aluno em sala de aula.

Todos os alunos com deficiência buscam direito a uma educação e, principalmente, respeito

no seu  cotidiano  escolar.  Para  que  a  inclusão  aconteça  como esperamos,  são  necessários

reforços  desempenhados  pela  sociedade,  pais,  familiares,  governo,  para  que  todos  os

envolvidos consigam vencer os obstáculos. 

Podemos  considerar  que  os  objetivos  apresentados  foram  alcançados,  tendo

respostas simples e sucintas. Os resultados e análises coletaram informações que trouxeram

respostas  satisfatórias à  pesquisa,  tendo em vista  que o objetivo principal  é  esclarecer  as

práticas pedagógicas inclusivas para garantir uma aprendizagem significativa de alunos com

síndrome  de  Down.  Diante  da  realidade,  é  necessário  que  a  escola  tenha  mais  práticas

inclusivas, fazendo adaptações para que a pessoa com deficiência possa se desenvolver no

ensino da aprendizagem. 

O presente artigo foi bastante significativo no meu processo de aprendizagem no

curso  de  Pedagogia,  pois contribuiu  para  conhecer  como  está  ocorrendo  o  processo  de

inclusão nesse ambiente de ensino, fazendo com que possamos ter novas ideias no futuro,

buscando  solucionar  a  problematização  de  pesquisas  que  serão  realizadas  futuramente.

Através de novas pesquisas, podemos derrubar essa exclusão que ainda existe na sociedade

que vivemos. 

Concluiu-se, portanto, que a inclusão escolar de pessoas com deficiência é um

direito que nos faz acreditar que é possível incluir crianças com síndrome de Down em salas

de  aula  regular,  que  se  pode  acreditar  que  essa  inclusão  favorece  a  aprendizagem  e  o

desenvolvimento de todos e que o respeito, a aceitação e a dedicação são essenciais para a

realização de fato dessa tão desejada inclusão. Assim, trata-se de uma questão que podemos

fazer com que o processo de inclusão aconteça realmente: é necessário acreditar nessas novas

mudanças que nos levam à solução das práticas inclusivas no campo de ensino e educação. 

Portanto,  é  mais  que necessária  a  formação docente para atuar na inclusão de

alunos  com deficiência,  pois  precisamos  estar  cientes  e  preparados  para  a  realidade  que

estamos presenciando nas escolas regulares. Esta pesquisa deverá ser continuada durante a

minha formação de  pedagoga,  tendo  em vista  o  surgimento  de  novas  pesquisas  trazendo

embasamentos teóricos das práticas pedagógicas inclusivas. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
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RESUMO

A avaliação da aprendizagem é um processo rotineiro na escola, porém estudos sobre este
tema  ainda  são bem  recentes.  O  processo  avaliativo  é  um assunto  de  interesse  para  os
profissionais da educação, e principalmente para os professores, que precisam utilizar desse
recurso para verificação das aprendizagens dos seus alunos, bem como, para avaliar o seu
próprio trabalho pedagógico. A questão que norteia este estudo é: O que os docentes têm feito
com os resultados das práticas avaliativas? Por isso, esse trabalho tem como objetivo principal
mapear as ações realizadas pelos professores após as avaliações. Contudo, delimitaram-se os
seguintes  objetivos  específicos:  apresentar  um  breve  histórico  da  avaliação  educacional;
discorrer acerca das principais teorias que abordam sobre como e para que servem as práticas
de  avaliar;  bem como,  tratar  sobre  as  práticas  avaliativas  desenvolvidas  no  processo  de
aprendizagem  dos  alunos,  nas  séries  iniciais  do  ensino  fundamental.  Assim,  a  revisão
bibliográfica e a entrevista foram os métodos utilizados para a realização dessa pesquisa, que
vem  fazer  uma  analise  sobre  o  processo  de  avaliação  da  aprendizagem  e  as  ações  dos
docentes. A mesma traz informações sobre os objetivos e as formas de avaliação o processo
de ensino aprendizagem, sabendo que o mesmo é continuo e requer disposição do professor
para, caso necessário, mudar suas estratégias de ensino e que tanto alunos quanto professores
são beneficiados com essa prática. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliar. Processo de Avaliação.

ABSTRACT

Learning assessment is a routine process at school, but studies on this topic are still  very
recent.  The  evaluation  process  is  a  subject  of  interest  for  education  professionals,  and
especially for teachers, who need to use this to verify their students' learning, as well as to
evaluate their own pedagogical work. The main question is: What have teachers done with the
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results of evaluative practices? Therefore, this work has as main objective to map the actions
taken by the teachers after the evaluations. However, the following specific objectives were
outlined: to present a brief history of educational assessment; discuss the main theories that
address  how  and  what  the  practices  of  evaluation  are  for;  as  well  as,  to  deal  with  the
evaluation  practices  developed  in  the  students'  learning  process,  in  the  initial  grades  of
elementary school. Thus, the literature review and the interview were the methods used to
carry  out  this  research,  which  comes  to  analyze  the  learning  evaluation  process  and  the
actions of the teachers. It brings information about the objectives and forms of assessment in
the  teaching-learning  process,  knowing  that  it  is  continuous  and  requires  the  teacher's
willingness to, if necessary, change his teaching strategies. Both student and teacher benefit
from this practice.

keywords: Evaluation. Objective. Strategies.



66

INTRODUÇÃO

Quando se fala em avaliação o que vem logo à mente são as provas e os testes, e

isso acontece porque em nossa cultura de avaliar, já se adotou essa prática em que através dos

testes, o aluno tem sua sentença de aprovação ou reprovação.

Para Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa,

inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes,

não são construtivos, mas classificatórios. Assim, avaliar trata de uma coleta, tomado como

um processo contínuo, e não momentâneo como o que acontece nas provas e nos testes. Onde

o  aluno  é  classificado  de  acordo  com a  nota  obtida,  sem levar  em consideração  outros

aspectos ou outras competências que o mesmo apresenta.

A partir  do ensino fundamental os alunos passam a serem avaliados, além das

outras metodologias, por meio de provas, sendo esse método mais um desafio para os alunos,

bem como, para os professores. Visto que, avaliar por esse meio tem sua importância, porém,

não deve ser considerado o principal meio, pois a avaliação não deve se converter num ato

concreto que  se realiza uma vez que  a  formação tenha terminado,  mas um processo que

acompanha a aprendizagem (GUERRA, 2007). 

A avaliação no aspecto geral se dá pela observação, para então, se ter uma tomada

de decisão. Um indivíduo para decidir onde irá fazer uma compra, analisa a loja, se na mesma

há os produtos de que está precisando, o atendimento, e é claro o preço. Se para executarmos

algumas  atividades  cotidianas,  precisamos  avaliar  antes  de  agir,  mesmo  não  sendo  uma

avaliação para fins educativos, da mesma forma o professor, em um processo cotidiano deve

observar,  de  forma  atenta,  questionadora  e  de  forma  ampla,  levando  em consideração  a

subjetividade  de  cada  um de  seus  alunos,  para,  a  partir  de  então,  traçar  um caminho  a

percorrer até alcançar a meta. 

Tomando como base e considerando a relevância das questões citadas acima, este

estudo buscou responder a seguinte questão: O que os docentes têm feito com os resultados

das práticas avaliativas? 

Por isso, esse trabalho tem como objetivo principal mapear as ações realizadas

pelos professores após as avaliações.  Para auxiliar  tal  alcance,  buscou-se especificamente:

apresentar um breve histórico da avaliação educacional; discorrer acerca das principais teorias

que abordam sobre como e para que servem as práticas de avaliar; bem como, tratar sobre as
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práticas avaliativas desenvolvidas no processo de aprendizagem dos alunos, nas séries iniciais

do ensino fundamental.

Além disso, Luckesi (2000) afirma que avaliar um educando implica, antes de

qualquer coisa, acolhê-lo no seu ser e no seu modo de ser, para, a partir daí, decidir o que

fazer. Esse ato de acolher deve partir de quem vai realizar intervenções, o educador, para

tornar a avaliação um ato significativo. 

Para  a  coleta  de  dados  dessa  pesquisa,  além da  pesquisa  bibliográfica,  foram

aplicadas entrevistas com cinco professoras que lecionam em turmas de 1º a 5º ano, do ensino

fundamental.

Em meio a uma pandemia,  onde o isolamento social  se tornou a solução para

inibir a proliferação de um vírus, onde muitos indivíduos analisam, ou não, a situação antes de

seguir as devidas orientações dadas pelos órgãos competentes. 

Acompanhando as estatísticas nas mídias sociais ou através de outros meios de

comunicação, cada pessoa atribui um grau de importância para essas medidas e as cumpre de

acordo com sua avaliação. 

Da  mesma  maneira  que  nessa  situação  as  pessoas  utilizam da  avaliação  para

nortear suas decisões, assim também, deve acontecer ao professor ao avaliar seus alunos, e

usar os resultados para direcionar seus métodos de ensino ao que mais se adequam a forma de

aprendizagem desses. 

O isolamento social como meio de solucionar o problema, fez com que muitas

escolas e professores se reinventassem em suas metodologias de ensino, da mesma forma,

deve  acontecer  com  a  avaliação,  já  que  o  distanciamento  não  permitirá  o  mesmo

acompanhamento dado nas aulas presenciais.

Na história da educação, os conceitos de avaliação transformaram-se, na medida

em que, foi sendo compreendido o verdadeiro sentido do ato de avaliar. Para que aconteça, na

avaliação, um resultado se sucesso, é necessário entender que objeto principal é o aluno, mas

que a atuação do professor é de suma importância, na construção desse processo. 

2 CONSTRUÇÕES TEÓRICAS

Neste  espaço  de  reflexão  são  apontadas  construções  teóricas  que  versão  sobre  a

avaliação da aprendizagem, o avaliar e o processo de avaliação no âmbito escolar.
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2.1 Breve histórico da avaliação

O  conceito  de  avaliação  da  aprendizagem  na  atualidade  tem  seu  significado

diferente do que se tinha nas gerações passadas, antes a avaliação era pautada no julgamento,

exclusão ou admissão. Sendo utilizada para outros fins, além do educativo. 

De acordo com Gatti (2002) nos anos 60 e inicio dos anos 70, no Brasil, não se

discutia o número considerável de reprovações que se processava no ensino fundamental e a

evasão de alunos, principalmente os de baixa renda. Até então, os profissionais da educação,

focados  em  apenas  uma  forma  de  avaliar,  entendiam  a  avaliação  como  uma  ferramenta

utilizada apenas para medir, sem assumir a responsabilidade que deveriam ter na construção

do processo de ensino aprendizagem, que deveria ser tanto do aluno como do professor.  

Somente nos anos 90, a avaliação educacional realizada por meio de testes, passou

a  ser  uma  preocupação,  porém,  mesmo  com  a  tentativa  do  ministério  da  educação  de

transformar essa cultura de avaliação, não havia profissionais especializados na área com isso

continuou o problema. 

A preocupação com os índices de reprovação e evasão escolar é uma questão que

desde muito antes, incomoda os profissionais da educação. Barbosa Franco (1995 p. 25) diz

que “essa preocupação fez com que o Ministério  da Educação,  afim,  de cumprir  acordos

internacionais, encomendou a pesquisadores e instituições projetos e programas de avaliação”

E esse foi o ponto inicial para uma trajetória de uma construção de novos paradigmas em

busca de uma maneira de avaliar que fosse mais eficaz. Tendo em vista que a avaliação da

aprendizagem é um instrumento importante que estava faltando, para garantir um caminho

sólido na construção da aprendizagem do aluno e no aperfeiçoamento das metodologias do

professor.

Em 1950, surgiram nos Estados Unidos da América, os escritos de Ralph Tyler,

provocando um grande impacto e com sua parceria com Smith, do qual defendia a inclusão de

uma variedade de procedimentos avaliativos (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2017). 
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Tyler (1982) defende a ideia de que o processo avaliativo consiste basicamente na

determinação  de  quanto  os  objetivos  educacionais  estão  sendo  atingidos  por  programas

instrucionais.

2.2 Como e para que avaliar 

A avaliação na rotina diária do professor deve ser uma parceira, colaborando com

seu  trabalho,  afim  de  que  se  alcancem  os  objetivos  traçados,  previamente,  no  seu

planejamento. Para  Tyler, o processo de avaliação da aprendizagem consiste essencialmente

em determinar se os objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo programa

do currículo e do ensino (ANTUNES, 2002). 

A avaliação acontece quando de maneira sistemática, o professor observa o objeto

principal, que é o aluno, para que através da coleta de dados, e a sua interpretação, direcione

as estratégias de ensino.

Partindo da ideia de que no processo de avaliação é necessário ter uma atenção

aos aspectos físicos, intelectuais e morais, não convém utilizar os mesmos meios para avaliar

sem levar em consideração a subjetividade de cada indivíduo, e as situações pelas quais os

mesmos  estão  inseridos.  Holffman (1998) frisa  que  é  preciso um olhar  sereno,  intenso  e

dedicado sobre histórias de vida dos alunos e de suas trajetórias individuais de aprendizagem

no sentido essencial da mediação. 

Popham (1975) alerta que a avaliação exige um conjunto de atividades formais,

sistemáticas,  que  levem  o  professor  a  ter  condições  de  apresentar  juízo  de  valor  sobre

determinado aspecto educacional. Contudo, o mesmo não deve manter o hábito de utilizar as

mesmas estratégias para avaliar, como as provas, observação, a autoavaliação, entre outras

(DEPRESBITERIS; TAVARES, 2017).

Para Luckesi (2000), a avaliação, diferente da verificação, envolve uma atitude

diferente de apenas caracterizar um objeto, mais que isso, é preciso uma decisão do que fazer,

sendo assim conduz a uma dinâmica de ação. 

Uma sala de aula é composta por pessoas diferentes e com diferentes ritmos de

aprendizagem. E para atender a todos, o professor de está atento as peculiaridades de cada

aluno, bem como, as metodologias de ensino que melhor se adequa ao ritmo de cada aluno.
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Conforme Antunes (2002), o foco de uma avaliação não deve estar centrado no conteúdo

trabalhado, mas na capacidade de contextualização. 

Existem diversas estratégias para medir o nível de aprendizagem do aluno, mas o

resultado não deve servir apenas como forma de julgamento sem a intenção primordial de

fazer aluno aprender. 

Para  Sant’Anna (2009) avaliar  usando instrumentos  que testem e/ou meçam é

muito mais que atribuir um número, é constatar se a estratégia escolhida, na busca de algo,

funcionou. 

2.3 As ações do professor no processo de avaliação 

As práticas avaliativas requerem do professor uma disposição, para que após os

resultados, haja uma tomada de atitude, do contrário, torna-se em vão a investigação sem a

busca  por  solução.  Sant’Anna  (2009)  diz  que  o  educador  será  um  agente  produtor  e

renovador, se trabalha com o aluno, de forma a desenvolver integralmente suas capacidades. E

essas capacidades podem ser desenvolvidas,  se o professor souber utilizar-se da avaliação

para planejar estratégias diversas e se houver uma interação com o aluno em busca do mesmo

proposito. 

É necessário que o professor como mediador do aprendizado, utilize de atitudes

éticas, ao verificar, elaborar e realizar atividades avaliativas, afinal, não deve ser intuito do

professor, prejudicar o aluno, mas sim, ser um facilitador na construção da aprendizagem. 

Para  Depresbiteris  e  Tavares  (2017),  os  aspectos  éticos  devem  existir  na

elaboração, na aplicação e na análise dos resultados. Evitar pegadinhas, zelar pela qualidade

das questões, elaborar instrumentos de acordo com o que foi ensinado, propiciar acesso aos

resultados,  entre  outros.  Pensando  na  forma  de  avaliação,  por  meio  de  provas  e  testes,

garantindo ao aluno um direcionamento,  que condizem com o que foi  ensinado,  evitando

exageros na elaboração das provas com intuitos de tornar mais difícil  a compreensão dos

alunos. Demo (2002, p. 76) corrobora que: 

É um direito  do aluno ter  uma educação de qualidade e  um dever  do professor
possibilitar  que  essa  aprendizagem  aconteça:  O  professor  que  sabe  avaliar,
classificar, escalona o aluno para fins estritamente pedagógicos, por causa do dever
que tem de fazê-lo aprender bem e do direito do aluno (DEMO, 2002 p.76).
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Com isso o professor, deve estar atento, em suas práticas, para não cometer o erro de

fazer da avaliação um instrumento onde o intuito é julgar o aluno, pelo contrário, utilizar-se

da mesma para cumprir sua missão, de agente facilitador do desenvolvimento cognitivo.

De acordo com Freitas (2009), é importante ampliarmos o nosso conceito de avaliação para

incluir práticas avaliativas que estejam além daquelas usualmente enfatizadas e que limitam

ao processo institucional de verificação de conteúdos. 

3 METODOLOGIA UTILIZADA

A pesquisa possibilita ao indivíduo, alcançar o conhecimento do que se propõe

investigar.  Porém,  nem  toda  pesquisa  pode  ser  considerada  científica,  para  receber  essa

definição a mesma deve ser realizada de forma sistematizada. 

Prodanov (2013), afirma que a pesquisa cientifica é a realização de um estudo

planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto cientifico

da investigação. 

Contudo, o presente trabalho foi construído por meio de análises e coleta de dados

em  sites,  documentos  e  livros.  Esse  tipo  de  pesquisa  é  classificada  como  pesquisa

bibliográfica (GIL, 2002).

A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base  em  material  já  elaborado
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os
estudos  seja  exigido  algum  trabalho  dessa  natureza,  há  pesquisas  desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 2002 p. 44).

A fim de resolver o problema dessa pesquisa,  realizou-se um levantamento de

dados em bibliotecas e em plataformas digitais  como, por exemplo,  o Google acadêmico.

Bem como,  a  produção  de  materiais  que  contribuíssem  com  esse  trabalho  por  meio  de

resenhas, fichamento e citações.  

Para  a  elaboração  desse  trabalho,  também  foram  realizadas  entrevistas  com

algumas  professoras  de  uma escola  privada  da  cidade  de  Fortaleza,  localizada  no  bairro

Jardim Guanabara, a mesma atende as turmas da educação infantil ao 3º ano do ensino médio.

No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, a população é de 15 professoras, porém, para coleta

de  dados  apenas  uma  amostra  de  5  professoras  participaram,  sendo  uma  de  cada  ano,

participaram da  entrevista  individualmente,  todas  são  graduadas  em pedagogia  com pós-
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graduadas com exceção da professora do 4º ano. Em virtude do momento de pandemia, foi

respeitado o distanciamento social e as entrevistas foram realizadas através de chamada de

vídeo, por meio do aplicativo WhatsApp, as mesmas foram gravadas.

Para Lüdke (1986) a gravação da entrevista tem a vantagem de registrar todas as

expressões orais assim o entrevistador fica livre para prestar toda sua atenção ao entrevistado,

porém, nem todos ficam à vontade em saber que sua fala está sendo gravada. 

Contudo,  a  pesquisa  se  constitui  dos  achados  investigados  por  meio  dos

depoimentos das professoras e relacionando-os com o que alguns teóricos dizem sobre os

assuntos abordados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção tratamos dos respondentes que participaram da entrevista e  foram

questionadas sobre os instrumentos utilizados para a coleta  de dados em suas práticas  de

avaliação, como a avaliação contribui com seu trabalho, quais as tomadas de decisão após ter

obtido os resultados das práticas avaliativas e de que forma irão avaliar seus alunos nesse

momento  de  isolamento  social,  onde  o  ensino  passou  a  ser  através  do  ensino  remoto

(educação mediada pelo uso das tecnologias – educação on-line). 

As entrevistas  foram realizadas  via  WhatsApp, através  de chamadas de  vídeo,

marcadas com antecedência e gravadas por meio de áudio. As mesmas respondentes estão

identificadas da seguinte forma: R1;  professora do 1º  ano, R2; professora do 2º ano, R3;

professora do 3º ano, R4 professora do 4º ano e R5; professora do 5º ano, ambas lecionando

no ensino fundamental, em uma escola da rede privada. 

4.1 Perfil das respondentes 

Aqui traçamos o perfil dos sujeitos entrevistados com a perspectiva de apresentar

a relevância destes para o estudo proposto.

Quadro 1: Perfil 

Respondente
s

GÊNERO FORMAÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO 

R1 Feminino Pedagogia e Educação inclusiva. 20 anos
R2 Feminino Pedagogia e psicopedagogia. 15 anos
R3 Feminino Pedagogia,  se  especializando  em  Educação

Infantil e Psicopedagogia.
7 anos
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R4 Feminino Pedagogia 22 anos
R5 Feminino Pedagogia, psicopedagogia, Educação Especial e

Arte Educação.
22 anos

Fonte: da pesquisa

Como pode ser observado no quadro acima, as respondentes da pesquisa são todas

do  sexo  feminino,  todas  são  graduadas  em Pedagogia  e  possuem entre  7  e  22  anos  de

profissão. Em relação a outras formações além da graduação, as respondentes disseram ter

especializações, com exceção da R4 que iniciou, porém, não concluiu e a respondente R3 está

cursando. Fazendo uma análise da formação das respondentes, podemos constatar que, em sua

maioria, procuram a formação continuada, não se contentando apenas com a graduação e que

possuem uma vasta experiência, já que atuam há muito tempo na área.  

4.2 Instrumentos de avaliação utilizados pelas docentes 

Apesar de ainda haver no sistema educacional brasileiro uma enorme tendência

em avaliar preferencialmente por meio de provas, o professor deve ter a consciência de que o

mesmo tem sua importância, porém, não deve ser o único. 

Para  Hoffman  (1991),  a  avaliação  se  caracteriza  na  busca  incessante  de

compreensão das  dificuldades  do  educando e  na  dinamização de  novas  oportunidades  de

conhecimento. 

Apresentamos os instrumentos avaliativos e como são utilizados pelas professoras

em sala. Desta forma, realizamos a seguinte pergunta: Que instrumentos de avaliação você

utiliza para a coleta de dados em suas práticas avaliativas?

Quadro 2: Instrumentos avaliativos. 

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Avalio  o  aluno  todo  dia,  através  da  tarefa  de  casa  e  classe,  oralmente,  chamo
individualmente para ler, ali já estou avaliando se está lendo ou se não está, no final do
ano coloco para fazer seminário que é o trabalho em equipe. 

R2 Para  elaborar  uma prova,  penso com é  a minha turma,  o  nível  das  aulas,  se  uso  o
vocabulário que estou colocando na prova, penso na realidade de cada um, se o aluno
tem o aluno com dislexia vai consegui fazer. 

R3 Além das provas; perguntas orais, muitas vezes eu costumo a ludicidade, jogos pra saber
como é que tá o nível de aprendizagem daquele aluno, mas geralmente o tradicionalismo
são as avaliações pelas provas.

R4 O certo é avaliar desde a hora em o aluno entra na sala de aula, então, a gente tem que
avaliar dentro da realidade da criança, como fala, a atenção, só que a escola em si, cobra
avaliação escrita. Mas na sala de aula o que é, que eu estou avaliando?  Estou avaliando
a questão do rendimento dele, a atenção, se realmente ele conseguiu entender aquilo que
eu passei da forma dele, como ele pode se expor, explicando da forma que ele entendeu.
Tudo isso é avaliado por mim, como professora. Aí é que eu vou avaliar em que nível ele
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tá, o que precisa e se precisa fazer algo para com que ele progrida mais.
R5 É  um  conjunto  de  informações,  porque  a  gente  tem  que  observar  o  dia-a-dia,  a

participação assiduidade nas tarefas, e também a participação dos pais. Aquele aluno que
é auxiliado em casa o desenvolvimento dele é bem maior, as dúvidas que são levantadas
por eles, e no final de tudo temos que avaliar também por conta das provas, eu não sou a
favor, eu acho que no dia-a-dia é que estamos avaliando melhor os alunos.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Diante do que foi apresentado, podemos perceber que R1 apresenta ideia de que

as avaliações realizadas em sala partem da leitura oral das atividades e a seminários que são

apresentados pelos alunos ao fim do ano letivo, já a o sujeito R2, relata que é através das

provas bimestrais que avalia o nível dos alunos. A R3 por sua vez, realiza a ação avaliativa

utilizando atividades lúdicas e provas, concorda que deve ocorrer a junção. A R4 destaca diz

que na avaliação é importante considerar a realidade do aluno e o professor deve refletir sobre

a  pratica exercida para assim melhorar  a  aprendizagem do aluno.  Por  fim,  a  R5 atrela  a

avaliação ao dia-dia,  fala  da importância  da família  para aprendizagem dos alunos e  não

concorda com as provas obrigatórias para o processo avaliativo nesta etapa de ensino. 

De acordo Popham (1975, apud DEPRESBITERIS, TAVARES, 2017), a avaliação

deve ser sistemática,  pautada em atividades que induzam o docente a  perceber que o ato

avaliativo deve atrelar-se ao juízo de valor e este voltar-se ao modelo educacional, no entanto

o professor deve diversificar as táticas e estratégias para avaliar, não deve vincular apenas as

provas, observações e autoavaliação.

Como observado o que Popham (1975) descreve sobre instrumentos avaliativos e

o que os sujeitos responderam, percebeu-se que R3, R4 e R5 vinculam a avalição a vários

instrumentos e complementam quando abordam que o ato avaliativo deve ser refletido para

melhoria da prática, no entanto as respondentes R1 e R2 atrelam os instrumentos avaliativos

apenas as provas.

4.3 Ações realizadas pelos docentes após as coletas de dados 

Neste  tópico  abordamos  a  tomada  de  decisão  na  concepção  docente,  após

conseguirem  informações  para  então,  dar  continuidade  as  práticas  avaliativas.  Sem  um

propósito  a  avaliação  da  aprendizagem  torna-se  sem  sentido,  é  preciso  uma  tomada  de

decisão, para assim fazer as intervenções necessárias. 

Tyler  (1974  apud Antunes,  2000)  afirma  que  os  objetivos  educacionais  são

essencialmente mudanças em seres humanos, em outras palavras, como os objetivos visados
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consistem em produzir  certas  modificações  desejáveis  nos  padrões  de  comportamento  do

estudante,  a  avaliação  é  o  processo  mediante  o  qual  se  determina  o  grau  em que  essas

mudanças do comportamento estão realmente ocorrendo.

Desta forma, foi direcionada a seguinte pergunta: Após as coletas de dados quais

são as suas tomadas de decisão?

Quadro 3: Tomada de Decisão 

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Vou tentando atender cada um, vejo o que está precisando de acordo as dificuldades.
Dou uma geral na sala, depois vou particularmente, no finalzinho da aula pego quem
está com mais dificuldade, mudo uma tarefa, porque às vezes a gente planeja uma
tarefa, principalmente do caderno. Depois vê: não, meus alunos não estão precisando
dessa questão, eles estão precisando é disso. Aí mudo a questão de acordo com a
dificuldade deles.

R2 Alguns alunos conseguem absorver logo o conteúdo, outros não. Aqueles que não
conseguem  atingir  o  objetivo  esperado,  eu  procuro  trabalhar  individualmente,
chamando no meu birô, perguntado, peço para marcar com o marca texto, falar com a
mãe e dizer que ele não está acompanhando. Porque você dá o conteúdo no geral, e
se você não faz esse trabalho, com os que têm dificuldade, pois tem aluno que não
acompanha aí a tomada de decisão é todos os dias ficar trabalhando individualmente.

R3 De acordo com o nível que o aluno se encontra, eu vou ver aonde é que eu vou
intervir, porque a gente sabe que cada aluno tem a aprendizagem diferente, eles não
aprendem no mesmo nível, então uns precisam de mais, outros precisam de menos,
ou coisas diferentes, e aí a partir do momento em que eles fazem a avaliação que
possa estar vendo em qual nível eles estão eu faço a intervenção correta, de acordo
com a dificuldade que apresentam.

R4 Procuro  outro  método  pra  poder,  se  eu  ver  que  aquela  criança  não  consegue  se
desenvolver totalmente como eu imaginava, como eu esperava, então eu vou atrás de
outro método pra poder trabalhar somente com aquela criança pra ela poder ter um
conhecimento melhor.  Tem que dar  uma atenção  um pouco mais  redobrada  com
aquela criança. 

R5 Onde eu percebo a dificuldade e em cima disso eu procuro orientar os alunos. Vejo
onde é que ele está precisando melhorar e naquela loucura do nosso dia-a-dia eu
procuro  da  melhor  forma  ajudar.  Mas  é  muito  importante  a  gente  saber  o
desenvolvimento da criança até  quando elas  conversam sobre o dia-a-dia dela,  as
vezes elas soltam algumas coisas que vão te ajudar, a gente só tem que buscar uma
brechinha pra ajudar. 

Fonte: Da pesquisa (2020).

               

Quando questionadas a respeito de suas práticas após as observações, R1 e R4

procuraram alinhar  o que é  diagnosticado,  por  meio das  avaliações  tanto individual,  bem

como, de toda a turma, às suas metodologias, ao que mais se adequa ao perfil do aluno. Já a

R2  quando  percebe  a  dificuldade  do  aluno  trabalha  individualmente  suas  dificuldades  e

sinaliza aos responsáveis sobre o problema. A R3 faz suas intervenções de acordo com o nível

de aprendizagem em que o aluno se apresenta. A R5 colocou que observa o aluno em sua

subjetividade, através que suas conversas, utilizando outras formas de avaliar. 
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Por meio de suas práticas diárias, as respondentes observam os alunos, para então,

traçar  os  objetivos  a  serem  alcançados,  e  fazem  isso,  de  acordo  com  as  necessidades

individuais de cada um.

Para  Vianna  (1997)  a  avaliação  educacional,  tendo  a  medida  referenciada  a

critério como parte construtiva, poderá contribuir com as dificuldades de aprendizagem nas

orientações de grupos que apresentam tais dificuldades, na motivação dos indivíduos diante

dos objetivos ou progresso alcançados, na facilitação da transferência da aprendizagem. 

É  nessa  perspectiva,  que  as  respondentes  norteiam suas  práticas,  utilizando  a

avaliação,  afim  de,  contribuir  com  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Conforme  Gatti

(2009) é importante que o professor possa criar, e verificar no uso, atividades diversas que

ensejem avaliação de processos de aquisição de conhecimentos. 

Ao que pode ser observado, as respondentes utilizam principalmente as atividades

cotidianas  para  avaliar,  entretanto,  para  tomar  algumas  iniciativas  que  possibilitem

aprendizagem, procuram adequar de acordo com as dificuldade e necessidades do aluno.

De acordo com Vianna (1997) a avaliação é uma ferramenta que deve ser utilizada

com o objetivo de construir de um caminho que leve o aprendiz ao sucesso. Pode-se observar

que  todas  as  respondentes  procuram  estratégias  para  que  seus  alunos  alcancem  a

aprendizagem, fazendo avaliações individualizadas, por meio da rotina diária e através de

práticas que avaliam a subjetividade do aluno, como a R5 citou que procura saber além de

suas vivências escolares. 

Confirmando a afirmação de Depresbiteris; Tavares (2017) quando diz que não se

pode cair na rotina e utilizar os mesmos instrumentos para avaliar a aprendizagem, sejam

provas, questionários ou entrevistas.

A R5 também concorda com Holffman (1998) quando frisa que é preciso um olhar

sereno, intenso e dedicado sobre histórias de vida dos alunos e de suas trajetórias individuais

de aprendizagem no sentido essencial da mediação. 

4.4 Contribuições da avaliação ao trabalho docente 

A avaliação é uma mediadora para as práticas pedagógicas do professor e possui

diferentes  propósitos,  tanto  para  ao  aluno  como  para  o  professor.  Para  constatar  de  que

maneira os resultados da avaliação contribui no trabalho do professor as professoras foram

questionadas a esse respeito: De que maneira a avaliação contribui com o seu trabalho?
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Quadro 4: Contribuições avaliativas 

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Eu me avalio. Vejo o que tá certo, e o que não está, e vou mudando as estratégias.
Faço a avaliação diagnóstica que é uma sondagem, guardo e fico fazendo testes, vou
anotando  a  evolução  de  cada  um,  vou  olhando  se  não  melhorou,  faço  outras
atividades, coloco vídeo, canto  e quando a dificuldade é muito grande eu chamo a
mãe, para saber como é que a criança está em casa, se tem outro tipo de dificuldade,
se algo mais sério que precise de um acompanhamento, se está fazendo a tarefa de
casa, preciso dessa ajuda, para, se necessário, planejar novamente, toda a minha ação.

R2 Ajuda porque vejo que o conteúdo que eu expliquei foi atingido, o objetivo que foi
traçado, as metas, e é uma realização muito grande, porque você elabora a aula, faz
uma dinâmica, faz um jogo aí você vê que o rendimento daquela atividade, daquela
aula foi alcançado é uma realização muito grande acho que para cada professor, aí
você diz: Meu Deus eu consegui! Você ensina um gênero textual, e no dia da prova
você vê os alunos fazendo tudo direitinho, aí é uma satisfação. 

R3 Pra fazer o acerto, pra mim ter um bom rendimento para os meus alunos possam
terminar o ano letivo com um nível bom. Pra mim tem essa importância, é importante
sim,  mas  eu  acredito  que  como  a  gente  sabe  as  provas  nem  sempre  são  100%
eficazes,  muitas vezes  tem aqueles alunos que não conseguem desenvolver  o que
sabem na prova, mas em outros momentos eles acabam soltando essa aprendizagem e
é aí que nós devemos saber coletar. A avaliação não é só prova.

R4 Contribui. Porque, por exemplo, supondo que eu estou dando um conteúdo X, de uma
forma bem prática, dinamizada eu peço pra eles expor a opinião deles em forma de
um poema, ou de uma paródia, ou até mesmo oral, falando com as palavras deles
como eles entenderam, como eles viram aquele assunto. Ajuda muito, porque é em
cima disso que eu vou analisar pra ver que outro método eu posso utilizar.  

R5 Contribui demais, porque a gente tá observando, tá procurando, da melhor forma,
ajudar aquela criança. Eu procuro sempre ver o lado que eu possa estar contribuindo
com aquela criança. Porque cada criança tem um tempo de aprender, cada criança
tem um jeito diferente de aprender, então a partir do momento que você avalia aquela
criança e avalia aquela atitude, e você procura. Como a psicopedagogia sempre sabe
que toda pessoa é capaz de aprender independente de que são formas diferente de
aprender, então eu vou sempre com base nisso. E auxilia demais avaliação para o
meu trabalho, demais mesmo.

Fonte: Da pesquisa (2020).

               

Diante dos questionamentos a respeito das contribuições da avaliação nas práticas

pedagógicas a R1, R2 e a R3 se auto avaliam por meio da evolução do aluno, podem perceber

se suas metodologias estão atingindo os objetivos traçados, caso contrário, procuram mudar o

método de ensino. 

A R3 diz que as práticas avaliativas servem para nortear seu trabalho, afim de,

traçar estratégias para contribuir com o bom rendimento dos seus alunos, e acrescenta que isso

não  pode  ser  analisado  somente  pelo  resultado  apresentado  nas  provas.  Já  a  R4  e  a  R5

afirmam que expõem os  conteúdos,  mesmo de que forma dinamizada,  tentando a melhor

maneira de ajudar na compreensão, porém nem todos os alunos aprendem da mesma maneira,

e com base no entendimento dos alunos verificam suas metodologias.

A avaliação foi, e ainda continua sendo, um desafio, visto que, atualmente tanto

escola como professor, tiveram que se adequar a uma nova forma de ensino, o ensino remoto,
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que é uma forma de ensino a distância e utilizando as ferramentas digitais. Então, surge o

questionamento, como avaliar o desenvolvimento dos alunos diante desse contexto? Para isso

as respondentes foram questionadas. 

4.5 Estratégias aplicadas para avaliar o aluno em tempos de distanciamento social

Em tempos de reinvenção do sistema de ensino, em virtude do isolamento social,

surgiu um novo questionamento, sobre o desafio de avaliar por meio do ensino remoto. 

Para tanto,  a pergunta abordada foi:  Nesse momento de distanciamento social,

você já pensou, que estratégias você utilizará para avaliar seus alunos?

Quadro 5: Estratégias de avaliação através do ensino remoto.

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Acho que será uma avaliação diferente, não sei como vou fazer essa leitura com eles,
não sei mesmo. A alfabetização eu preciso ouvir quem está lendo gato e gado. Tenho
anotado como eles estavam e vou me basear naquilo, vou mudar a prova no intuito de
avaliar  mais  a  escrita  e  menos  leitura.  Infelizmente  a  leitura  vai  ficar  pra  depois.
Confiando no que eu já venho avaliando, e anotando é que eu vou conseguir levar o
tempo. Pra alfabetizar através do computador é muito difícil, estou preocupada.

R2 Vou fazer um resumo de tudo que já foi dado, durante o período das aulas presenciais,
fazer uma revisão, isso quando for presencial, porque, on-line não vai dar tempo, não
há interação nas aulas on-line. Não vai dar tempo, de ter o feedback com eles de está
perguntando:   quem entendeu?,  Quem não entendeu? Do que já  foi  passado.  Mais
assim que as aulas voltarem a ser presenciais, vou fazer um trabalho revisão de tudo
que foi passado e ver o nível de cada aluno pra poder então começar a trabalhar os
outros conteúdos. Por que se eu vou pra multiplicação se o aluno ainda nem entendeu
adição e subtração, tá com dificuldade, então eu preciso voltar lá no começo pra poder
ver como é que vai ficar.

R3 Pensei, principalmente através das tecnologias que a gente tá aprendendo, tendo que se
reinventar. Então eu acredito que as novas plataformas estarão sim, auxiliando a gente,
no caso o professor, a estar avaliando esse aluno de forma correta.  

R4 Não pensei, (risos). Por que assim, a gente pensar é uma coisa, mas na prática é outra, e
nem todos os alunos vão está participando. Então como é que eu vou poder trabalhar a
avaliação pra saber o que eles estão adquirindo? Eu vou fazer pesquisas para que eles
apresentarem com as  palavras  deles,  falando o  que  entendeu,  vou  fazer  um modo
prático pra eles fazerem não ser aquela coisa monótona, só escrever ler, vou fazer uma
forma com que eles se sintam importantes mostrando algo. 

R5 Eu vou confessar que nesse momento é um grande desafio, porque a gente não tem os
recursos necessários em casa, mas como que eu vou avaliar? Porque assim, gente grava
vídeo e manda, mas a gente não sabe se o aluno viu, se realmente ele aprendeu alguma
coisa. Então assim, se fosse on-line a gente vai poder avaliar de uma forma melhor,
porque vamos observar a participação deles. Mas eu até o momento... Os recursos que
nós podemos utilizar, eu preparei uma aula sobre lendas com imagens, gravuras, contei
algumas coisas, mas assim, não tem como eu avaliar a aprendizagem deles, como eu
gostaria, a não ser que seja aula on-line que ainda não aconteceu, mas acho que ainda
vai acontecer.

Fonte: da pesquisa (2020).
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Como  ninguém  estava  preparado  para  vivenciar  essa  forma  de  ensino,  as

respondestes não souberam responder o que seria o mais adequado, já que não tiveram nem

tempo de analisar o melhor tipo de avaliação e a mais adequada. A R1 disse que não sabe, mas

deduz que seja diferente, irá ter como base o que conseguiu observar nas aulas presenciais,

assim como a R2, que acredita também, que só conseguirá avaliar seus alunos quando voltar a

ter aulas presenciais. 

A R3 imagina que as plataformas digitais irão dar o suporte necessário e auxiliar

nas práticas em geral. Já a R4 não sabe, mas tentará utilizar métodos que busquem a interação

do aluno. R5 acha que será um grande desafio e acredita que a avaliação não acontecerá da

mesma maneira das aulas presencias.

Sabendo que isolamento social é um desafio, dessa forma em diversos aspectos, a

escola também está enfrentado e procurando medidas para continuar atendendo aos alunos.

Para Moretto (2000), cabe à escola adaptar-se às novas realidades e, mais do que isso, cumprir

seu papel fundamental de preparar indivíduos capazes de promover novas mudanças sociais.  

Com a suspensão das aulas presenciais, em um momento de isolamento social, as

instituições de ensino tiveram que se reinventado na busca de permanecer como seguimento

do ano letivo. Ainda que diferente do ensino presencial, em alguns aspetos, o ensino remoto

foi à alternativa encontrada. De acordo com Moretto (2000) a escola deve está disponível a

realizar adaptações. 

Dessa forma, abriu-se esse parêntese para aferir como, mesmo com as adaptações

o  ensino  será  deficiente,  levando  em  consideração  os  fatores  que  impedem  o  pleno

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, visto que boa parte dos seus recursos

não se aplica,  no Brasil,  as crianças do ensino fundamental,  e no tocante a temática aqui

abordada, fica, o ato avaliativo, restrito a um aspecto apenas que é “medir” o que as tarefas

respondidas repassam a socialização, interação com os pares e os outros critérios avaliativos

como esses,  ficam restritos a essa adaptação.  Entretanto,  fez-se relevante conhecer  dentro

desse âmbito como fica a questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho possibilitou o entendimento à respeito da evolução do conceito de

avaliação da aprendizagem, tendo em vista que a mesma era utilizada para além da educação.

Porém, o modo de avaliar a aprendizagem, não pode ser utilizado apenas para medir e atribuir

um valor, mas para, além disso. 
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A avaliação é  uma ferramenta norteadora do trabalho do professor,  e  tem por

objetivo, contribuir com desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno. 

Na busca  de  constituir  essa  pesquisa,  foram realizadas  consultas  em materiais

gráficos e entrevistas com professoras que, em sua maioria, tem vasta experiência na área da

educação, e que propiciou o entendimento de como a avaliação acontece na prática. 

Ao  relacionar  o  estudo  com  as  respostas  dadas  pelas  respondentes,  pode-se

constatar  que  a  avaliação  precisa  acontecer  continuamente,  cabendo  ao  professor  utilizar

diversas estratégias para realizar suas investigações e intervenções, a fim de atingir resultados

satisfatórios.

Ficou  evidente  que  as  respondentes  utilizam  outros  instrumentos  para  a

verificação das aprendizagens além das provas, pois costumam observar as dificuldades dos

alunos  através  da  realização de suas  atividades  diárias,  através  de  testes,  observações  do

comportamento e que sabem muito bem aproveitar os resultados para conduzir suas tomadas

de decisão. 

Quando o professor  tem a percepção da  amplitude  da  avaliação,  não  pode se

acomodar somente com um método, mas explorar de diversas maneiras, pois o aluno pode ser

analisado em seus aspectos mais amplos como o cognitivo, psíquico e afetivo. 

O processo de avaliação educacional  parece na teoria  algo simples,  e  fácil  de

entender e praticar, mas esse estudo viabilizou o conhecimento da complexidade no ato de

avaliar. 

Com  isso,  os  educadores  devem  está  sempre  atentos  e  em  busca  de  novos

conhecimentos sobre esse assunto.

Novos tempos nos instigam a aprofundarmos nossos conhecimentos nos tipos de

avaliações, e a descobrir a que melhor se adequa a nossa realidade, em que o ensino remoto é

a única alternativa de ensinar e avaliar.
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     AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
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RESUMO
O  presente  artigo  tem  como  temática  investigar  os  sentidos  de  avaliação  presentes  nas
concepções  da  Educação  Infantil  e  suas  conceituações  no  processo  de  aprendizagem,
referenciando à construção de conhecimentos que possam a vir a repensar a prática educativa,
onde o lúdico visto conforme os estudiosos, são experiências afetivas que se correlacionam ao
ambiente  escolar  e  devem  ser  aplicadas  nesta  fase  escolar. Objetivando  identificar os
principais conceitos de avaliação no contexto da Educação Infantil. Neste trabalho acadêmico,
no seu aporte teórico mediante levantamento bibliográfico buscam-se autores que abordam o
conceito  de  a  avaliação  como  processos  de  interação  e  mediação,
desenvolvimento/aprendizagem e sobre a relação sentido/significado mediante as dificuldades
nos processos de avaliação apontada pelos  teóricos.  Paralelamente,  objetiva-se priorizar  a
vivencia do lúdico no espaço escolar, demonstrando o quanto a ludicidade contribui de forma
positiva para a aprendizagem infantil. De forma consensual procura-se discutir as dificuldades
de se avaliar num processo de aprendizagem, sem deixar de lado a ludicidade uma vez que a
avaliação precisa ser vista como um processo, que complementará a aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Ludicidade. Educação Infantil.

ABSTRACT
This  article  has  as  its  theme  to  investigate  the  meanings  of  evaluation  present  in  the
conceptions of Early Childhood Education and its conceptualizations in the learning process,
referring to the construction of knowledge that may come to rethink the educational practice,
where the playful seen according to the scholars, are affective experiences that correlate to the
school  environment  and  should  be  applied  in  this  school  phase.Aiming  to  identify  main
concepts of evaluation in the context of Early Childhood Education, in this academic work, in
its theoretical contribution through bibliographic survey, authors are sought that approach the
concept of evaluation as processes of interaction and mediation, development/learning and on
the relationship meaning/meaning through the difficulties in the evaluation processes pointed
out by thetheorists. At the same time, the objective is to prioritize the experience of games and
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children's games in the school space, demonstrating how much ludicity contributes positively
to child learning. In a consensual way, we try to discuss the difficulties of evaluating oneself
in a learning process, without leaving aside the ludicity since the evaluation needs to be seen
as a process, which will complement learning.

Words - Key: Evaluation. Learning. Ludicity. Early

1 INTRODUÇÃO

O processo de aprendizagem de uma criança é de grande importância para sua vida,

uma vez que serão os primeiros contatos  com o mundo da educação, e isso significará que

esta ação necessita ser buscada de forma prazerosa. 

Diante  disso,  pressupõe-se  que  cabe  a  escola  abordar  a  importância  de  uma

aprendizagem satisfatória,  dentro  de  um processo  avaliativo,  onde   a  prática  pedagógica

alinhada  a  ludicidade  venha  a  atender  as  reais  necessidades  das  crianças  já  que   desde

pequenas elas apresentam atitudes de interesse em descobrir mesmo por meio da brincadeira o

mundo  que  a  cerca  e  podem realmente  construir  o  conhecimento  que  é  foco  central  na

Educação Infantil, que possibilitará a criança uma forma de assimilar a cultura e o modo de

vida  adulto  bem mais  criativo  e  social,  estabelecendo relações  com os  outros  e  com ela

mesma.

Tomando como fundamentação teórica autores que discutem a avaliação, buscou-se

por meio de uma pesquisa bibliográfica abordar a importância da avaliação, referenciando o

lúdico e o brincar na prática pedagógica como recurso metodológico e facilitador do ensino-

aprendizagem.

Muitos autores,  como Philip Perrenoud, Celso Antunes,  Jussara Hoffmann dentro

outros, procuraram definir em seus trabalhos acadêmicos uma contextualização sobre a forma

que se dará o processo avaliativo no ambiente de sala de aula. Assim, o presente trabalho  em

seus aportes teóricos objetiva abordar  os diferentes pressupostos e critérios de avaliação na

educação infantil, procura-se tratar o processo de avaliação em relação à prática pedagógica

da Educação Infantil,  identificando os conceitos   de avaliação no contexto  da Educação

Infantil, bem como reconhecer os métodos de avaliação, na pratica no ambiente de sala de

aula, mediante a vivencia do lúdico no espaço escolar e  sua contribuição para a aprendizagem

infantil.

Se partirmos do princípio que o processo de aprendizagem dos alunos são as series

iniciais e que estas sendo postas de forma satisfatória poderiam representar o primeiro passo
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para a superação destes desafios, pois a formação inicial dos alunos garantiria aos mesmos o

alicerce para novas aprendizagens. Então questiona-se porque esse processo é tão complexo e

tão difícil para alguns educadores?

É  fato  que  todos  os  anos  temos  um ano  escolar  cheio  de  desafios,  que  a  cada

sequência  ou  ciclo  educacional  professores  e  alunos  passam  por  novos  processos  de

aprendizagem, tanto do lado do docente, como do discente, uma vez que de ambos lados as

dificuldades em compreender e de ensinar são desafios a serem superados, pois nem sempre o

docente tem todas as respostas para as argumentações dos alunos, como estes poderão não

oferecer o resultado esperado pelo professor.

Inicialmente é preciso aceitar que o aluno como sujeito real e como tal, precisa ser

visto  como  um  elemento  potencial  pronto  para  aprender.  Neste  aspecto  é  fundamental

repensar conceitos, avaliar e mudar a percepção de que é necessário mudar a pratica em sala

de  aula,  partindo  da  perspectiva  que  as  mudanças  na  formação  dos  educandos  poderão

significar um enorme avanço para seus alunos. 

Nesse intuito, o presente artigo que trata desse tema teve como ponto de partida a

necessidade de conhecer a importância da prática do avaliar e o processo da aprendizagem,

enfatizando os aspectos cognitivos e emocionais através da prática escolar.

Desenvolvido em três  sessões,  o  artigo intitulado “As dificuldades  no processo de

avaliação na Educação Infantil”, traz em seu primeiro momento, as concepções de avaliação

no contexto da aprendizagem. 

No seu segundo momento, é abordada a avaliação no contexto da Educação Infantil, e

o seu processo de constituição, referenciando o lúdico, a fim de compreender esse segmento e

suas peculiaridades.

Num terceiro  momento,  é  apresentada  uma  análise  sobre  como e  porque  se  deve

avaliar, e que parâmetros adotar no processo de avaliação para a Educação Infantil.

Por fim, em suas considerações finais, é feito uma discussão sobre a importância de

se pensar a Educação Infantil a fim de que possíveis mudanças nesse segmento venham a

tornar a avaliação como parceira direta da aprendizagem do aluno.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO
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Avaliar não é uma tarefa fácil, já perpassou muitas analises, passando a se consolidar

não mais como um simples ato de efetuar uma nota que classificaria o aluno frente a sua

aprendizagem.

Neste capitulo, abordar-se-á as concepções de avaliação na educação infantil que irão

considerar as concepções de avaliação em seu primeiro momento, estabelecendo a relação

entre  o  ato  avaliativo  e  o  papel  do  professor  nesse  processo.  Após  as  concepções  é

apresentado  a  avaliação  no  contexto  da  Educação  Infantil,  visto  que  é  uma  parcela  da

educação bastante  delicado,  por suas especificidades mediante a sua faixa etária.  Em seu

ultimo momento é apresentado as dificuldades de se avaliar e como a ação avaliativa vem a

contribuir com a formação das crianças,

2.1 As concepções de avaliação

É de grande importância a avaliação na educação infantil, nesta etapa, não se atribui

conceitos ou notas, a avalição é realiza através de relatórios e registros. Entretanto, o ato de

avaliar  assusta educadores,  uma vez que sua avaliação poderá ocasionar o rotulo de seus

alunos, que os acompanharão por toda a vida escolar. Desta maneira, além de desempenhar o

papel de mediador, o professor também tem o papel de educador, o que significa orientar os

alunos em todos os momentos, nas situações que possam surgir dentro e fora da escola. 

Para Vasconcelos (2002, p. 09):  

É  de  extrema  importância  que  os  educadores,  pesquisadores  e
sociedade  em  geral  estejam  atentos  aos  acontecimentos  e  eventos
característicos  dessa  faixa  etária  e  dêem  a  devida  importância  ao
processo de escolarização, pois as atividades e vivências das crianças,
sejam elas escolares ou não, deixam marcas nos sujeitos e influenciam
suas ações presentes e futuras.

A  orientação  dada  pelo  professor  de  Educação  Infantil  tende  a  influenciar  o

desenvolvimento da criança, as vivencias refletem no comportamento da criança, por isso, é

fundamental que o docente aja com discernimento, boa vontade e respeito pelo que faz, pela

escola e principalmente pelos alunos, que são indivíduos que estão conhecendo o mundo e

assimilando novos conceitos.

Para Hoffmann (2014, p. 23): 
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A busca por qualidade na educação é constante e, portanto, a avaliação
tem papel primordial dentro desse contexto. Com isso, a questão da
avaliação na Educação Infantil ganha maior importância, pois entre os
educandos de 4 a 5 anos,  segmento que é o foco desse trabalho, a
avaliação  acontece,  na  maioria  das  vezes,  de  forma  confusa,  sem
clareza de ações  e objetivos,  tanto por parte  das escolas como dos
professores.

Existem sólidas evidências de que uma educação infantil de alta qualidade, em que

ha  aprendizagem,  pode  ter  um efeito  significativo  e  duradouro  sobre  o  desenvolvimento

educacional e social das crianças. Os educadores, se ocuparam durante muitos anos com os

métodos de ensino e só hoje a preocupação esta sendo descobrir como a criança aprende. As

mais  variadas  metodologias  podem  ser  ineficazes  se  não  forem  adequadas  ao  modo  de

aprender da criança.

De acordo com Micarello (2010, p. 1):

Avaliar na educação infantil significa de forma cuidadosa cumprindo
"[...] o importante papel de oferecer elementos para que os professores
conheçam melhor às criançascom as quais trabalham [...]." Conhecer
as  crianças  é,  na  verdade,  buscar  mergulhar  em  "[...]  suas
características pessoais, suas emoções, reações, desejos, interesses e
modos pelos quais se apropriam da cultura transformando-a.".

A importância  da  aprendizagem  confere  aos  educadores  dos  primeiros  anos  a

importância de abrir portas que ajudam as crianças a construírem as pontes de entendimento

entre suas experiências individuais e os conhecimentos mais formais sobre o mundo, dos

quais depende a educação posterior. Sabemos que a Educação Infantil na qual a criança está

saindo  do  seu  mundo  particular  para  uma  “inserção”  na  vida  social  com  novos  atores,

constitui-se na primeira etapa da Educação Básica. Este nível de ensino exige do educador um

conhecimento  mais  amplo  do  que  seja  a  criança  e  do “educar  e  cuidar”,  para  que  tenha

condições  efetivas  de  promover  o  desenvolvimento  das  crianças  em  todos  os  aspectos,

respeitando  suas  individualidades  e  necessidades.  No  entanto,  para  que  isto  ocorra

satisfatoriamente há a necessidade de que a família seja partícipe ativa deste processo. 

A escola tem uma responsabilidade cada vez maior de garantir,  para as crianças,

oportunidades de descobrir a respeito de si mesma, do seu mundo e que tenham o direito de

aprender de uma maneira que seja apropriada para elas.

Nesse sentido é interessante citar Freire (1996, p. 28):
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O professor  que pensa certo  deixa  transparecer  aos  educandos  que
uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo, como seres
históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, conhecer o mundo.
Mas,  histórico  como  nós,  o  nosso  conhecimento  do  mundo  tem
historicidade.  Ao ser produzido,  o conhecimento novo supera outro
que antes foi novo e se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por
outro amanhã.

Ainda  para  Freire  (1996,  p.  47  –  49),  saber  que  ensinar  não  é  transferir

conhecimentos, mais criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.

Pensar certo – e saber que ensinar não é transferir conhecimento, é fundamental pensar certo –

é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e

com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos. É difícil, entre outras coisas,

pela vigilância constante que temos de exercer sobre nós próprios para evitar os simplismos,

as facilidades, as incoerências grosseiras.

Como afirma, Oliveira (1994, p. 23 e 24): 

A maneira como uma criança aprende, reflete sua forma de pensar e
sentir,  nos  mostrando,  quando temos  olhos  para  ver,  como está  se
organizando  frente  à  realidade,  construindo  sua  história  de  vida,
conseguindo interagir com as pessoas e situações de modo original,
significativo e prazeroso, ou não. A ação da criança ou de qualquer
pessoa  reflete  enfim  sua  estruturação  mental,  o  nível  de  seu
desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional.

O bom clima pedagógico-democrático é o que o educando vai aprendendo à custa de

sua prática, embora sabendo que sua curiosidade e sua liberdade estão sujeitas a limites, mas

em permanente exercício. O fundamental é que professor e alunos saibam que sua postura, é

dialógica,  aberta,  curiosa,  indagadora  e  não  apassivada,  enquanto  fala  ou  enquanto  ouve.

Assim, é necessário que ambos se assumam epistemologicamente curiosos.

Nesse  sentido  Paulo  Freire  (1996,  p.  86)  acrescenta:  “O bom professor  é  o  que

consegue, enquanto fala trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento”.

Sua aula torna-se assim um desafio e não uma “cantiga de ninar”.

Perante o exposto, acredita-se que, por vários motivos, cabe ao professor perceber

que  a  prática  pedagógica  deve  atender  às  reais  necessidades  das  crianças,  porque  desde

pequenas, elas apresentam atitudes de interesse em descobrir o mundo que as cercam e podem

realmente construir o conhecimento. 
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2.2 A avaliação no contexto da educação infantil e o seu processo de constituição

A avaliação vem se tornando foco de estudos, nas áreas de pedagogia, psicologia

dentre outras áreas, estudos conceituados passaram a ver a avaliação não só do ponto de vista

pedagógico,  para buscar compreender como se dá esse processo na Educação Infantil,  no

cotidiano  do ambiente  de  sala  de  aula.  Muitas  são  as  incertezas  sobre  a  definição  e  sua

contextualização, podemos acrescentar que é um problema que abarca em seu interior, escola,

família e profissionais especialistas. 

Em meios a tantas indagações, sobre a definição e sua contextualização, podemos

acrescentar que, é um problema, no qual envolveria desenvolvimento, aprendizagem, escola,

família e professores. 

Neste contexto, os papéis da escola, família e professores é de grande importância,

considerando  que  a  escola  é  o  segundo  ambiente  na  vida  das  crianças  e  não  pode  estar

dissociada do aspecto familiar e social. Família, escola e professores são responsáveis não só

pela  transmissão  de  conhecimentos,  valores,  e  cultura,  mas  também  pela  formação  da

personalidade social dos indivíduos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, referente à Educação Infantil,

artigo 31, preconiza que: “[…] a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do

seu  desenvolvimento,  sem  o  objetivo  de  promoção,  mesmo  para  o  acesso  ao  Ensino

Fundamental”.

A Educação Infantil, por ter especificidades peculiares, como afirmada no Art. 22 da

Lei:  “a  educação  básica  tem  por  finalidade  desenvolver  o  educando,  assegurar  –  lhe  a

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para

progredir no trabalho e nos estudos posteriores”. Assim, emerge a importância do trabalho

pedagógico,  da  família  e  de  seus  professores,  possibilitando  estímulos  que  perpassam o

desenvolvimento  de  habilidades  sociais,  emocionais  e  cognitivas  das  crianças.  Nessa

perspectiva,  o  papel  pedagógico  será  o  de  incentivar e  conhecer  melhor  cada  criança,

propondo atividades de ensino focadas nas diferentes necessidades do aluno.

Considerada  uma  ferramenta  importante,  a  avaliação  como  um  artifício  em

construção nas escolas infantis nem sempre é feita de forma correta ou referendada com a

importância que deveria. 

A avaliação é um assunto necessário para ser tratado, tendo em vista que é comum

notar um número de docentes expondo as dificuldades de estabelecer um parâmetro avaliativo

relevante para se chegar a um quadro avaliativo de crianças tão pequenas, estas que ainda se



90

encontram em adaptação no ambiente escolar e considerando que o processo avaliativo nesse

nível, é algo de novo. Desta forma, a da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB)  nº  9.394  de  20  de  dezembro  de  1996,  que  veio  a  regulamentar  o  atendimento  à

educação infantil, especificamente no Artigo 29, apresenta a Educação Infantil:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o  desenvolvimento integral  da  criança  até  seis  anos  de  idade,  em seus aspectos
físico,  psicológico,  intelectual  e  social,  complementando a  ação  da  família  e  da
comunidade.

             Em face do artigo apresentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB) nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, é que se percebe que foram necessários estudos

no que diz respeito à grade curricular e que dela se dispunha para se organizar todo o processo

curricular,  que pudesse vir  a  contemplar  de forma mais  pedagógica possível conceitos de

ensino e, por conseguinte o processo avaliativo. 

O  currículo  e  elaboração  de  propostas  pedagógicas  são  duas  das  muitas  das

dificuldades enfrentadas pela Educação Infantil relativa à avaliação das práticas educativas.

Se  antes  e  em  nível  maior  de  escolarização,  o  processo  avaliativo  foi  usado  de  forma

classificatória numa crescente situação discriminatória em face da meritocracia, tendo como

objetivo controle e poder. 

Nesse  nível  de  ensino,  a  avaliação  vai  totalmente  contra  qualquer  tipo  de

classificação,  como reforça  a  Lei  de  Diretrizes  e  Base  da  Educação,  que  determinará  de

acordo com Kramer (2013, p, 06) que:

A  tendência  da  Educação  Infantil:  de  acordo  com  a  LDB  (Brasil,  1996),  o
acompanhamento  e  a  avaliação  não  devem ter  caráter  classificatório,  de  seleção
promoção ou retenção; seu objetivo NÂO é comparar crianças. Vários documentos
oficiais corroboram essa visão.

Para Kramer (2013) em seu artigo “Avaliação na educação infantil: no avesso da

costura, pontos a contar, refletir e agir” Na educação infantil o ato avaliativo não deve ser

voltado para classificação, seleção ou promoção, nesta etapa do ensino básico a aprendizagem

tem  como  ao  desenvolvimento  aluno,  a  avaliação  não  está  voltada  para  classificação  e

comparação do aluno.

 Os documentos regulatórios da Educação Infantil como os Referenciais Curriculares

Nacionais para a educação infantil - RECNEI (Brasil, 1998) irão reforçar essa tendência de

que a avaliação será compreendida como: 
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Conjunto  de  ações  que  auxiliam  o  professor  a  refletir
sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às
necessidades  das  crianças.  Elemento  indissociável  do  processo
educativo,  a avaliação possibilita  ao professor definir  critérios  para
planejar  atividades  e  criar  situações  que  gerem  avanços  na
aprendizagem das  crianças,  com a função de  acompanhar,  orientar,
regular e redirecionar esse processo como um todo (RECNEI, 1998, p.
59).

Dessa forma, a concepção  de Educação ganhará corpo pedagógico e metodológico

diferenciado dos níveis de escolarização mais altos, mesmo estando ainda deficitário em suas

estruturas de “creches e pré-escolas com prédios adaptados e inadequados, falta de brinquedos

e  livros  literários;  ausência  de  projeto  político  pedagógico;  precária  qualificação  dos

profissionais” (Campos, Füllgraf e Wiggers, 2006), dentre outros problemas que deveriam ser

corrigidos  pelas  esferas  estaduais  e  municipais  e  seus  legisladores  e  administradores  a

importância de garantir um nível mínimo de qualidade para creches e pré-escolas. E em face

disso, é estabelecido dois documentos importantíssimos, que seriam de acordo com Kramer

(2013, p. 07):

Os Parâmetros  Nacionais  de  Qualidade  para  a  Educação  Infantil”  (Brasil,  2006)
trazendo fundamentos para monitorar a qualidade na Educação Infantil, estabelecem
padrões  para  o  sistema  educacional  para  a  organização  e  a  funcionamento  das
instituições  de  Educação  Infantil,  se  propõem  a  delimitar  parâmetros  amplos,
incluindo diferenças regionais.  [...]  e  os  “Indicadores  de Qualidade na Educação
Infantil (Brasil, 2009) visam apoiar profissionais de Educação Infantil a participar de
autoavaliação para verificar a qualidade das creches e pré-escolas.

Assim, inicia-se um processo de construção curricular, que até hoje ganha estudos e

documentos  para  se  locupletar  não  só  pedagogicamente  no  atendimento  dessa  novíssima

categoria educacional, mas estruturalmente desde seu processo de ensino aprendizagem e a

partir daí estabelecer os pontos positivos e negativos identificados no sentido de intervir e

aprimorar a qualidade, definir prioridades e estratégias e redirecionar o trabalho pedagógico,

que não pararam por ai.

De acordo com Neves et al21(2017, p. 04):

Em 2009 o Conselho Nacional da Educação (CNE) produziu o Parecer nº 20, de 09
de dezembro, que descreve um breve histórico sobre a Educação Infantil no Brasil e
aponta as bases que devem ser observadas no trabalho com essa etapa: a construção

21 Revista Exitus, Santarém/PA, Vol. 7, N° 3, p. 374-400, Set/Dez 2017.
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da identidade do atendimento, sua função sociopolítica e pedagógica, a definição do
currículo e o processo de avaliação.

Estabelecido o processo histórico da Educação Infantil no Brasil, outros documentos

passaram a vigorar vindo a suscitar  o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001-2011) -

que já determinava que os municípios tivessem um sistema de acompanhamento, controle e

supervisão da Educação Infantil, visando apoio técnico-pedagógico, melhoria da qualidade,

garantia  de  cumprimento  dos  padrões  mínimos  definidos  pelas  diretrizes  nacionais  e

estaduais, e pelos parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil. E as Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (Brasil,  2010b)  -  que  explicitariam uma

proposta de avaliação coerente com concepções de infância e Educação Infantil. Comum as

Diretrizes Curriculares, o processo avaliatório se daria da seguinte forma:

As  instituições  de  Educação  Infantil  devem  criar  procedimentos  para
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das
crianças,  sem  objetivo  de  seleção,  promoção  ou  classificação,  garantindo:  a
observação  crítica  e  criativa  das  atividades,  das  brincadeiras  e  interações  das
crianças  no  cotidiano;  utilização  de  múltiplos  registros  realizados  por  adultos  e
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); a continuidade dos processos
de  aprendizagens  por  meio  da  criação  de  estratégias  adequadas  aos  diferentes
momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação
Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição
pré-escola/Ensino Fundamental); documentação específica que permita às famílias
conhecer  o  trabalho  da  instituição  junto  às  crianças  e  os  processos  de
desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; a não retenção
das crianças na Educação Infantil.(BRASIL, 2010b, p. 28)

De acordo com as diretrizes isso significaria que a avaliação na Educação Infantil,

mediante documentos oficiais respeitando as especificidades dessa etapa da Educação Básica,

romperia com a lógica da avaliação tradicional aos currículos da educação fragmentada dos

conhecimentos disciplinares distintos, para chegar num patamar mais amplo. 

Porém,  a  questão  das  dificuldades  de  se  avaliar  a  aprendizagem,  nesse  nível  de

ensino é bastante complexa, vem se tornando um sério dilema para os profissionais dessa

área. 

2.3 As dificuldades para avaliar

Muitas  são  as  controvérsias  sobre  o  que  avaliar  na  Educação  Infantil  e  as

dificuldades de avaliar a aprendizagem no cotidiano de sala de aula. Nesse processo, muito se

precisa analisar, uma vez que devido ao fato de que frequentemente professores se deparam
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com  alunos  que  apresentam  dificuldades  decorrentes  de  vários  fatores  como  biológicos,

sociais e emocionais, o cuidado no avaliar tende ser ainda mais cuidadoso.

No artigo 31, da Lei de Diretrizes e Base nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em

seu quarto parágrafo fica claro:

Avaliação pressupõe sempre referências, critérios, objetivos e deve ser orientadora,
ou  seja,  deve  visar  o  aprimoramento  da  ação  educativa,  assim  como  o
acompanhamento  e  registro  do  desenvolvimento  (integral,  conforme  Art.  29)  da
criança deverá ter como referência objetivos estabelecidos no projeto pedagógico da
instituição  e  o  professor.  Isto  exige  que  o  profissional  da  educação  infantil
desenvolva habilidades de observação e de registo do desenvolvimento da criança e
que  reflita  permanentemente  sobre  sua  prática,  aperfeiçoando  –  ano  sentido  do
alcance dos objetivos.

Em face deste artigo, o que se compreende é que, o processo avaliativo não deve

focar na seleção, promoção ou classificação dos alunos,  o que exclui a necessidade de se

aplicar provas e outros métodos semelhantes, como acontece nos outros níveis de ensino.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seção 11, a qual refere-se à

Educação Infantil, lê-se no artigo 31 que “a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e

registro  do  seu  desenvolvimento,  sem o  objetivo  de  promoção,  mesmo para  o  acesso  ao

Ensino  Fundamental”.  Ficando  claro  que  é  fundamental  que  a  escola  saiba  avaliar  cada

criança respeitando as suas diversidades e personalidades.

De acordo com Kramer (2012, p. 34):

Nos  primeiros  anos  de  vida  que  é  de  0  a  6  são  momentos  decisivos  e  muito
importantes, é onde as crianças começam a desenvolver a capacidade física, mental,
intelectual,  levando  em  consideração  suas  habilidades,  a  forma  de  pensar,  agir,
organizar o conhecimento e, principalmente o aspecto afetivo da criança onde vai
aprender todas nas regras que impõe o convívio com outros seres.

É  muito  importante  nessa  fase  de  seu  desenvolvimento  e  fundamental  para  o

professor  realizar  trabalhos  que  sejam  gratificantes  para  a  aprendizagem  adequada  com

compromisso de oferecer aulas de qualidade, e o ato de avaliar é um processo que apontará a

aprendizagem de qualidade.

O que se sabe sobre o avaliar na educação infantil é que esse processo incorpora

várias  vertentes.  O  processo  avaliativo  envolve  uma  observação  crítica  das  atividades

realizadas e emprega o registro dos trabalhos e dos seus respectivos resultados. 

De acordo com Nicolau (2000, p. 18):   
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A educação infantil se baseia, obrigatoriamente, nas necessidades e interesses das
crianças que atende. Nela não se pretende ensinar, mas sim dar oportunidade para
que adquiram habilidades que lhe permitam atitudes de expressão, de avaliar-se e
aceitar  críticas,  de  aceitar  responsabilidades,  de  prontidão  para  o  processo  de
alfabetização, que se deve iniciar na primeira série do ensino de primeiro grau.

Nesse  contexto,  é  preciso  considerar  a  individualidade  das  crianças,  mediante  a

proposição  de  abordagens  que  permitam  captar  a  autenticidade  de  cada  aluno,  sempre

considerando o seu desenvolvimento dentro das rotinas e dos contextos vividos.

Para Hoffmann (2000, p. 54):

As escolas e os professores devem incorporar, de modo integrado, as funções de
educar, com qualidade advinda de estudo, dedicação, cooperação e cumplicidade de
todos os envolvidos, buscando-se entender e valorizar o que cada criança sente e
pensa, o que sabe sobre si e sobre o mundo essas qualidades ocorrerão em função
das concepções, interações e ações sociais e pedagógicas, que ocorrem em todos os
ambientes da escola.

Ao contrário do que muitos  ainda  pensam o processo de avaliação na  Educação

Infantil, não pode ser dissociado, mais intrínseco a escola e a família, pois uma complementa

a outra e ambas precisam estar integradas para melhor atender ao desenvolvimento da criança

na construção de sua totalidade e autonomia. 

Na busca de resultados satisfatórios, é recomendável que a prática pedagógica do

professor  seja  diária.  Assim,  é  possível  detalhar  aspectos  do  comportamento,  nível  de

envolvimento nas atividades, participação e outros itens relevantes para otimizar a avaliação

na educação infantil.

Muitas são as metodologias a serem utilizadas pelo professor para se construir um

processo  avaliativo,  uma  vez  que  os  mesmos  precisam  propiciar  situações,  cuidados,

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o

desenvolvimento das capacidades infantis.

3METODOLOGIA UTILIZADA

A consecução do referido trabalho deu-se através de pesquisa bibliográfica, uma vez

que  se  optou  por  uma  pesquisa  de  cunho  qualitativo  por  ser  um meio  de  produção  de

conhecimento que não busca mensurar, medir, mas sim, compreender e buscar explicações a

valores e significados num meio social. De acordo com Flick (2004, p. 22).  
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A preocupação, neste tipo de pesquisa, centra-se em levantar todos os elementos que
possam contribuir para a compreensão e explicação do que se está investigando e,
neste  processo,  “as  subjetividades  do  pesquisador  e  daqueles  que  estão  sendo
estudados são parte do processo de pesquisa”.

Para  tanto  delineou-se  metodologicamente  com  um  levantamento  bibliográfico

buscam-se autores que abordam o conceito de a avaliação como processos de interação e

mediação, desenvolvimento/aprendizagem e sobre a relação sentido/significado mediante as

dificuldades nos processos de avaliação apontada pelos teóricos. Paralelamente, objetiva-se

priorizar  a  vivencia  do  lúdico  no  espaço  escolar,  demonstrando  o  quanto  a  ludicidade

contribui de forma positiva para a aprendizagem infantil.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diferentes  concepções  epistemológicas  de  desenvolvimento  e  aprendizagem  têm

levado a práticas pedagógicas distintas.  A forma como se concebe a criança e o processo

através do qual ela alcança o conhecimento estão sempre presentes na prática docente, mesmo

que de forma implícita ou não consciente.

Autores como Hofmann (2012), Libâneo (1994), Perrenoud (2011), Kramer (2009)

dentre outros buscaram compreender por meio de seus estudos, como se daria o processo

avaliativo no contexto da educação infantil, como veremos em analise a seguir:

4.1 Concepções de avaliação

Ensinar e avaliar a aprendizagem de uma criança de uma maneira mais dinâmica é

buscar cada vez mais o seu interesse em querer aprender, que regado com o lúdico, e de

acordo com os interesses das crianças, irão despertar o gosto das mesmas em aprender coisas

novas e significativas para sua formação.

4.1.1 Concepção de avaliação de Jussara Hoffmann  

Autora  de  vários  livros  e  artigos,  Jussara  Hoffmann  (2012,  p.  34),  conceitua  a

avaliação como:
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Avaliar deixa de ser uma atribuição de notas para os resultados aparentes e passa a
ser a busca pela compreensão das dificuldades dos alunos. Pois, o que se pretende
para  a  educação  infantil?  Fundamentalmente  um  ambiente  livre  de  tensões  e
limitações.  Educadores disponíveis concretamente para acompanhar e oportunizar
vivências enriquecedoras.

Para essa autora, o processo de avaliação, está além de notas e resultados, a partir

dessa afirmação, o que a autora vislumbra no processo avaliativo é que professores procurem

oportunizar vivencias, nas quais se constrói o conhecimento, garantindo a possibilidade para o

desenvolvimento  agradável  e  eficaz  proporciona  avanço  no  processo  de  mudanças  de

comportamento e aquisição de novos conhecimentos.

4.1.2 Concepção de avaliação de Sônia Kramer

Para Sônia Kramer, a concepção de avaliação deveria ser vista como uma análise:

A avaliação visa obter dados ou informações para subsidiar as práticas, favorecer a
escolha de estratégias pedagógicas adequadas ou redirecioná-las e – em todas as
etapas do crescimento humano – para conhecer as crianças (KRAMER, 2009, p. 12).

Frente ao exposto pela autora,  existem muitas interrogações sobre a avaliação na

educação infantil, para tanto uma forma de responder a tantas interrogações, seria a atuação

do  professor  no  processo  de  conhecimento  das  próprias  crianças.  Pois  a  partir  desse

conhecimento, frente ao exposto pode-se dizer que o professor desenvolvendo seu trabalho

pedagógico  de  modo  que  facilite  o  encontro  entre  divertimento  e  aprendizagem,  com

criatividade e dedicação pode transformar as aulas em momentos agradáveis e produtivas,

podendo transformando-as numa ferramenta poderosa que vai auxiliar a criança na construção

da relação com o outro e com o meio que a rodeia, pois através do brincar ela se familiariza

com as  regras  sociais  e  tomando  contato  com experiências  novas,  ela  explora,  pesquisa,

experimenta e aprende. Cabe ao professor perceber que a prática pedagógica deve atender as

reais necessidades da criança, porque desde pequena, ela apresenta atitudes de interesse em

descobrir o mundo que o cerca.

4.1.3 Concepção de avaliação de José Carlos Libâneo

Para este autor, a concepção de Avaliação se define como:
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Podemos então definir avaliação como um componente do processo de ensino que
visa,  através  da  verificação  e  qualificação  dos  resultados  obtidos,  determinar  a
correspondência  destes  com  os  objetivos  propostos  e,  daí  orientar  a  tomada  de
decisões em relação às atividades didáticas (...), verificação (...), qualificação (...),
apreciação qualitativa (LIBÂNEO, 1994, p. 45).

Para este autor, além de desempenhar o papel de mediador, o professor também tem

o papel de educador. Ser educador significa orientar os alunos em todos os momentos, nas

situações que possam surgir  dentro e fora da escola.  A orientação dada pelo professor de

Educação Infantil tende a influenciar o desenvolvimento da criança, por isso, é fundamental

que o professor aja com discernimento, boa vontade e respeito pelo que faz, pela escola e

principalmente pelos alunos, que são indivíduos que estão conhecendo o mundo e assimilando

novos conceitos.

4.1.4 Concepção de avaliação de Philippe Perrenoud

Para Perrenoud (2001, p. 67):

A  avaliação  pode  ser  considerada  como  um  método  de  adquirir  e  processar
evidências  necessárias  para  melhorar  o  ensino  e a  aprendizagem,  incluindo uma
grande variedade de evidências que vão além do exame usual de papel e lápis.

Para  o  autor,  o  principal  objetivo  é  uma  aprendizagem significativa  e  prazerosa

para as crianças.  A avaliação da aprendizagem se por um trabalho compreendendo que o

universo  infantil,  percorre  caminhos  que  jamais  serão  desvendados,  infinito  e  as

possibilidades de se descobrir em meio a este universo aparecerem de onde menos se imagina

e criatividade não nos falta, mas é preciso oportunizar.

Esses  autores  em seus  estudos  procuraram desmistificar  o  conceito  de  avaliação

classificatória que tanto se fez presente nos ambientes educacionais e pedagógicos da história

da educação brasileira.

Ao escolhermos os autores tratados no item acima por serem expoentes que tratam

desse  tema,  não  excluímos  os  demais  autores,  pois  também são  autores  relevantes  nesse

estudo, com isso buscou-se elaborar uma linha de pensamento que viesse a complementar o

processo  avaliativo  no  contexto  educacional  desse  trabalho  acadêmico,  assim  teceremos

breves considerações nos itens a baixo. 

4.2 Avaliação e constituição na Educação Infantil 
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Esta seção versa sobre os apontamentos,  conceitos e fundamentos elaborados por

autores a exemplo dos citados acima, as dificuldades no processo de avaliação na Educação

Infantil, sempre despertam na literatura pedagógica estudos relacionados com o tema, várias

interrogações de como compreender tal processo e como ele se estabelece nos dias atuais,

com o advento do lúdico como mais uma ferramenta pedagógica. 

Assim,  envolvendo  nesse  processo  o  lúdico  é  de  suma  importância  para  o

desenvolvimento humano nos âmbitos afetivo, motor, sócio-cultural e cognitivo e, tendo em

vista  a  redução  do  tempo  e  do  espaço  para  que  este  brincar  aconteça  livremente,  a

aprendizagem  e  por  conseguinte  a  avaliação  irá  se  constituirnuma  das  instâncias  que

incentivam novos conhecimentos sobretudo no ambiente educacional.

4.2.1 Avaliação de acordo com a LDB

De acordo com a LBD (BRASIL, 1996) na Educação Infantil, há a necessidade do

acompanhamento da criança e a avaliação não devem ter caráter classificatório, de seleção

promoção ou retenção; seu objetivo NÂO é comparar crianças. Vários documentos oficiais

corroboram essa visão.

A LBD aponta que não é saudável eu haja uma avaliação pontual e que mostre uma

classificação de melhores alunos, pois a intenção da educação infantil é um acompanhamento,

onde as dificuldades das crianças devem ser analisadas e expostas separadamente entre o

educador e os pais, sem que a criança possa se sentir inferior por possuir alguma limitação, e

o sistema de notas e avaliações não possibilitam esse tipo de abordagem.

4.2.2 Avaliação de acordo com Kramer e RECNEI

Para Kramer (2013) na educação infantil, o ato avaliativo deve ser voltado para o

desenvolvimento  e  aprendizagem da  criança  sem pautasse  na  classificação,  promoção  ou

comparação da criança.

Os documentos regulatórios da Educação Infantil como os Referenciais Curriculares

Nacionais  para  a  educação  infantil  -  RECNEI  (Brasil,  1998),  abordam  que  a  avaliação

proporciona ao professor a reflexão da prática, essa reflexão auxilia na criação de estratégias e

mecanismo  que  melhoram  e  aprimora  a  aprendizagem  das  crianças  considerando  a
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necessidade de cada aluno.  Neste contexto, o professor é mediador e facilitador do processo

de aprendizagem.

4.2.3 Avaliação de  acordo com Neves et al22(2017, p. 04):

Em 2009 o Conselho Nacional da Educação (CNE) produziu o Parecer nº 20, de 09 de

dezembro, que descreve um breve histórico sobre a Educação Infantil no Brasil e aponta as

bases que devem ser observadas no trabalho com essa etapa: a construção da identidade do

atendimento, sua função sociopolítica e pedagógica, a definição do currículo e o processo de

avaliação (NEVES et.al, 2017 p.04)

Ao estipular o processo que se deve ser aplicado para a avaliação do ensino primário, é

possível que a classificação por notas faça os alunos se dedicarem mais para obter melhores

notas, porém pode ocorrer o sentimento de impotência por não conseguir notas altas como um

outro colega de sala, as questões sobre as avaliações na educação infantil sempre causam

conflitos entre autores e estudiosos.

De acordo com a ideias dos autores citados anteriormente, podemos perceber que a

ideias estão interligadas quando comparadas aos documentos que regem a educação infantil,

nos levando a compreensão de que concordam com os apontamentos dos documentos citados

4.3 Dificuldades para avaliar

Nesta  etapa  será apresentado as  principais  ideias  dos  autores  que tratam sobre a

dificuldade do ato de avaliar.

4.3.1 Dificuldades para avaliar de acordo com Kramer 

 “A avaliação visa obter dados ou informações para subsidiar as práticas, favorecer a

escolha de estratégias pedagógicas adequadas ou redirecioná-las e – em todas as etapas do

crescimento humano – para conhecer as crianças”. (KRAMER, 2009, p. 12) e ainda relata que

“Nos primeiros anos de vida que é de 0 a 6 são momentos decisivos e muito importantes, é

onde as crianças começam a desenvolver a capacidade física, mental, intelectual, levando em

consideração  suas  habilidades,  a  forma  de  pensar,  agir,  organizar  o  conhecimento  e,

22 Revista Exitus, Santarém/PA, Vol. 7, N° 3, p. 374-400, Set/Dez 2017.
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principalmente o aspecto afetivo da criança onde vai aprender todas nas regras que impõe o

convívio com outros seres”. (KRAMER, 2009 p.17)

De acordo com as percepções de Kramer, o ato de avaliar deve ser entendido apenas

como uma forma de perceber as dificuldades individuais e tentar sanar durante a educação

escolar,  ainda relata as dificuldades de se avaliar  crianças de 0 a 6 anos em processo de

formação psicológica e física, pelo fato de colaborar com traumas ainda desconhecidos em

estudos.

4.3.2 Dificuldades para avaliar de acordo com Nicolau 

“A educação infantil se baseia, obrigatoriamente, nas necessidades e interesses das

crianças  que  atende.  Nela  não  se  pretende  ensinar,  mas  sim  dar  oportunidade  para  que

adquiram habilidades que lhe permitam atitudes de expressão, de avaliar-se e aceitar críticas,

de  aceitar  responsabilidades,  de  prontidão  para  o  processo  de  alfabetização,  que  se  deve

iniciar na primeira série do ensino de primeiro grau”.

Nicolau afirma que não se pretende ensinar na educação infantil, por isso se faz tão

difícil uma avaliação, não se sabe certamente em que requisito avaliar uma criança tão nova,

então existe a dificuldade de entender o que se deve ser avaliado e como deve ser avaliado,

levando em consideração as limitações do público infantil e principalmente a saúde emocional

e mental das crianças sobre as avaliações.  

4.3.3 Dificuldades para avaliar de acordo com Hoffmann (2000)

“A busca por qualidade na educação é constante e, portanto, a avaliação tem papel

primordial  dentro desse contexto.  Com isso,  a  questão da avaliação na  Educação Infantil

ganha maior importância, pois entre os educandos de 4 a 5 anos, segmento que é o foco desse

trabalho, a avaliação acontece, na maioria das vezes, de forma confusa, sem clareza de ações e

objetivos, tanto por parte das escolas como dos professores”.

Ainda colaborando com os problemas apresentados no momento de avaliação de

alunos dentro da educação infantil Hoffmann afirma que as avaliações propostas na maior

parte  das  vezes  são  confusas  e  os  alunos  não  conseguem entender  o  que  e  como foram
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avaliados, pode assim ocorrer desinteresse ou revolta por parte dos educandos, que não sabem

como se portar diante de avaliações negativas.

5 CONCLUSÕES

Nesta pesquisa buscou compreender  o processo constituinte da avaliação infantil,

que foi amplamente discutido neste trabalho acadêmico uma vez que a prática da avaliação na

Educação Infantil  é de natureza diversa diferenciada da avaliação no ensino fundamental,

amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96,  sancionada em dezembro

de 1996, que vem a estabelecer, na Seção II, referente à Educação Infantil, artigo 31, que: “…

a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.

No seu desenvolver, o presente trabalho buscou abordar a avaliação na Educação

Infantil, que tanto preocupa educadores e estudiosos, pois não se tem claramente um ponto de

partida, um meio e um fim, pois envolve  métodos diferenciados, pelos quais se registram

observações feitas, onde o olhar do educador frente as observações e as impressões diárias em

muito contribuirão para este processo educativo, daí a importância de se compreender esse

processo em toda sua especificidade, podendo vir a colaborar com a atuação do professor e

por conseguinte do desenvolvimento do educando.

A relevância dessa análise, está na compreensão de que avaliar a criança pequena

requer,  do  educador  conhecimento  prévio  sobre  seu  desenvolvimento  e  características

singulares.  É  preciso  saber  como a  criança  assimila  os  novos conhecimentos,  bem como

responde aos estímulos e como acontece o processo maturacional e social dessa criança.

Ao  observar  a  aquisição  e  a  construção  do  conhecimento  nas  diversas  áreas,

analisando  a  dinâmica  biopsicossocial  da  infância,  percebe-se  que  a  criança  possui  uma

articulação mental, cognitiva e afetiva única. É essa articulação, juntamente com as interações

sociais  – realizadas principalmente na instituição – transformadas em conhecimentos,  que

serão alvo de observação e análise.

Por meio de observações e registros diários é que o educador elaborará avaliações

significativas e contextualizadas, que poderão contribuir qualitativamente para o processo de

aprendizagem de alunos e professores.
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Nesse contexto de avaliação formativa deve-se atentar para o fato de que essa criança

está em processo de intenso aprender e interagir. Portanto, não se deve fazer registros que

venham denegrir ou rotular essa criança, sob pena de prejudicar sua vida escolar futura. 

Assim,  o  educador  pode  fazer  uma  análise  crítica  do  seu  trabalho  didático-

pedagógico  e,  consequentemente,  uma  auto-avaliação  coletiva.  No  centro  de  educação

infantil, a fim de redimensionar e redirecionar práticas pedagógicas.

Na construção de conhecimentos significativos, cada criança tem seu tempo e faz sua

própria leitura dos objetos. Portanto, há que se atentar para o fato de que objetivos e avanços

no processo de aprendizagem acontecem e se manifestam em diferentes tempos e formas

distintas  para  cada  criança.  Aquisição  de  conhecimentos  não acontece  de  forma linear;  a

análise deve ser individual e gradativa.

A Educação Infantil a partir de suas mudanças legislativas, pedagógicas  e curricular

com a nova Lei de Diretrizes e Base (1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Infantil (2010) trouxe o despertar nos educandos o interesse em envolver-se com as

atividades lúdicas criando umas convivências harmoniosas e construtivas os outros processo

de alfabetização e aprendizagem, sendo capazes de reconhecer e respeitar as características

próprias e dos outros envolvidos, e trabalhar as dificuldades, nas aulas expostas pelo educador

que lhes garantem uma aprendizagem a contribuir  também com o processo de avaliação.

Em seus objetivos, o trabalho acadêmico serviu como anteparo para buscar responder

as indagações iniciais da análise, de como se avaliar, o que avaliar e as dificuldades de se

avaliar, ficando pré-estabelecido que o papel do professor é primordial para completar este

cenário, uma vez que cabe a ele estimular o educando para uma atividade prazerosa onde o

lúdico  será  ferramenta  de  aprendizagem  para  a  criança,  onde  ela  possa  aprender,

estabelecendo possibilidades de aprendizagem durante esse processo.

É  preciso  acreditar  que,  à  medida  que  vivenciam  experiências  com  outras

crianças,  elas  também  desenvolvem  raciocínios,  enriquecendo  suas  relações  com  o

mundo e com o outro. 

O  momento,  nos  fez  reconhecer  que  a  atividade  lúdica  é  o  meio  de  fornecer

a  criança  um  ambiente  agradável,  motivador,  planejado  e  enriquecido,  que

possibilita  a  aprendizagem  de  várias  habilidades  na  criança  ajudara  no

desenvolvimento  da  criatividade,  na  inteligência  verbal-linguística,  coordenação

motora, interação, entre outras.
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Enfim, a discussão permeada por autores que tratam do tema, deixa claro que uma

avaliação  significativa,  se  dá  a  partir  de  aspectos,  como:  a  participação,  o  interesse,  o

compromisso, a responsabilidade, a afetividade, as habilidades, as competências, e as atitudes.

Os pais, como partícipes desse processo, têm o direito e o dever de acompanhar todo

o  desenvolvimento  da  aprendizagem de  seus  filhos,  como  os  avanços,  as  conquistas  ou

eventuais dificuldades, a fim de compreender todo o processo educativo, seus objetivos e as

ações desenvolvidas pela instituição.

Portanto,  cabe  o  professor  perceber  que  a  pratica  pedagógica  deve  atender

as  reais  necessidades  das  crianças,  porque  desde  pequenos,  elas  apresentam

atitudes  de  interesse  em  descobrir  o  mundo  que  as  cercam  e  podem  realmente

construir o conhecimento.

Conclui-se que este trabalho acadêmico não se dá por encerrado em suas analises,

muito ainda tem a se aprender, porém, poderá ser usado para estudos futuros, uma vez que a

relevância do tema ainda não se esgotou e que merece mais analises e mais estudos por parte

dos educadores.
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RESUMO
Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  a  afetividade  e  as  práticas  pedagógicas  no
processo  de  aprendizagem  na  educação  infantil.  O  estudo,  de  cunho  qualitativo,  se
desenvolveu em uma escola privada em Fortaleza – CE, onde se realizou uma pesquisa de
campo com aplicação de questionário para três professoras que atuam na Educação Infantil.
Foram  feitas  observações  nas  salas  de  aula  das  professoras  pesquisadas,  procurando
compreender a influência e a importância da afetividade no trabalho pedagógico, a fim de
perceber  como  se  constrói  a  relação  professor-aluno.  A  temática  surgiu  a  partir  de
questionamentos  sobre  até  que  ponto  a  afetividade  pode  contribuir  de  forma  positiva  no
desenvolvimento  da  criança,  haja  vista  que  alguns  profissionais  da  escola  pesquisada
desconhecem a relevância  da afetividade  em sala  de  aula.  Diante  disso,  os  resultados  da
pesquisa  servirão  como  base  para  buscar  novas  maneiras  de  desenvolver  e  aplicar  a
afetividade na sala de aula, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e prazerosa.

Palavras-chave: Afetividade. Educação Infantil. Desenvolvimento

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo investigar la afectividad y las prácticas pedagógicas en el
proceso  de  aprendizaje  en  la  educación infantil.  La  investigación,  del  tipo  cualitativo,  se
desarrolló en una escuela privada ubicada en Fortaleza-CE, donde se realizó un trabajo de
campo con aplicación de cuestionario para tres profesores que actúan en la educación infantil.
Fueron hechas observaciones en las clases de las profesoras encuestadas, buscando entender
la influencia e importancia de la afectividad en el trabajo pedagógico, a fin de entender cómo
se construye la relación profesor alumno. La temática surgió a partir de reflexiones sobre
hasta qué punto la afectividad puede contribuir de forma positiva en el desenvolvimiento de
niños, tomando en cuenta que algunos profesionales de la escuela investigada desconocen la
relevancia de la afectividad en la clase. Delante de eso, los resultados de la investigación
servirán como base para buscar nuevas maneras de desarrollar y aplicar la afectividad en la
clase proporcionando un aprendizaje más significativo y placentero.

Palavras clave: Afectividad. Educación Infantil. Desenvolvimiento.
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1 INTRODUÇÃO

A afetividade e a emoção estão presentes na vida do ser humano desde as suas

primeiras manifestações e interação com o mundo que o cerca,  sendo assim, inerentes ao

processo de aprendizagem e desenvolvimento global  da criança.  Diante  disso,  este  artigo

aborda a temática sobre a afetividade do professor de educação infantil como contribuição

significativa no processo de aprendizagem, buscando como foco central entender a influência

da  afetividade  na  aprendizagem  das  crianças  e  refletir  sobre  o  trabalho  pedagógico  do

professor, de modo a perceber como se constrói a relação professor e aluno. 

Acredita-se na perspectiva de que a criança que possui uma boa relação afetiva

terá mais possibilidade de crescer segura e feliz, uma vez que a aprendizagem se torna mais

significativa e prazerosa quando o professor transmite emoção para os alunos, quando, na sala

de aula, é priorizada a ideia de proporcionar condições e momentos para expor e expandir o

lado emocional e, dessa forma, desenvolver a afetividade.

O objeto de estudo ao qual se refere esta investigação é a prática pedagógica, bem

como  a  afetividade  dos  professores  e  a  concepção  de  sua  função  no  processo  ensino  e

aprendizagem perante uma sociedade que tem adotado uma atitude tecnológica, que prioriza

mais o método que o conteúdo.

A justificativa para a realização deste trabalho baseia-se no fato de que a família e

a  escola  inúmeras  vezes  não  valorizam a  afetividade  na  educação  infantil.  Entretanto,  é

exatamente nesse período que a criança adquire suas primeiras experiências na vida escolar,

significando que estas experiências poderão fazer com que as crianças se sintam bem ou não

nesse ambiente.

A problemática apresenta-se frente  à  necessidade de exibir  o  valor  da  relação

afetiva  em  sala  de  aula,  diante  uma  sociedade  que  está  em  constante  desenvolvimento,

carregada  de  ferramentas  tecnológicas,  uma  sociedade  globalizada  onde  vários  valores  e

normas  estão  se  perdendo,  os  sujeitos  estão  cada  vez  mais  capitalistas,  apegados  a  bens

materiais, deixando de lado o contato pessoal, as relações de amizades, o ato de afetividade e

de atenção.

Frente a esse contexto, surge a seguinte pergunta: De que forma a afetividade está

presente na sala de aula e como ela contribui para o processo de aprendizagem na educação

infantil?
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 Uma hipótese que pode ser discorrida é que a afetividade é essencial para auxiliar

no processo de ensino e aprendizagem, bem como na relação entre  professor e  alunos,  e

também nas relações com os responsáveis pela criança e na comunidade na qual ela está

inserida, que lhe servirá como influência durante toda a aprendizagem.

O  estudo  tem  como  objetivo  geral  investigar  de  que  forma  a  afetividade  do

professor pode contribuir de maneira significativa no processo de aprendizagem da criança.

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se compreender o que é afetividade, identificar

como se estabelece o afeto na relação professor e aluno e entender de que forma a afetividade

está presente na sala de aula.

A temática abordada trouxe uma oportunidade de observação e experiência numa

escola da rede privada em Fortaleza – CE, com duas professoras da educação infantil, ocasião

em que foi possível levantar alguns questionamentos sobre a prática docente e a maneira de

agir do professor com as crianças que têm dificuldades de relacionamento e aprendizagem.

Dessa  forma,  buscam-se  através  desse  trabalho  possíveis  respostas  e  novas  maneiras  de

trabalhar com essas crianças.

O estudo segue embasado em alguns teóricos que falam sobre afetividade, como

Piaget (1986), Wallon (2010), Andrade (2014), entre outros. Destacam-se algumas teorias dos

autores citados acima que são relevantes para a pesquisa e seus resultados, sempre salientando

a importância e a contribuição da afetividade do professor no processo de aprendizagem na

educação infantil.

O  trabalho  se  desenvolve  numa  abordagem qualitativa,  sendo  utilizado  como

instrumento de pesquisa um estudo de caso, através da observação do cotidiano escolar de

uma classe de Educação Infantil. Este estudo possui relevância centrada em compreender a

importância  da  afetividade  na  prática  pedagógica  docente  e  suas  contribuições  para  o

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. 

Inicialmente, no tópico dois, apresentam-se os conceitos de afetividade na visão

de alguns teóricos,  destacando-se os estudos de Henri  Wallon,  assim como a  abordagem

sobre  a  sua  Teoria  do  Desenvolvimento  Humano,  enfatizando  algumas  ideias  sobre

afetividade, com o intuito de buscar resultados através de pesquisas sobre os benefícios de

uma relação alicerçada na afetividade, ressaltando a relação entre professor e aluno para, a

partir daí, perceber e refletir sobre como a afetividade estimula e influencia o processo de

aprendizagem do indivíduo. O terceiro tópico discorre brevemente sobre a educação infantil e

suas etapas.
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Por fim, por meio da pesquisa de campo, é apontada a relevância da afetividade na

sala  de  aula  e  a  maneira  pela  qual  o  docente  pode  aplicá-la  em  suas  aulas  práticas

pedagógicas, a fim de perceber resultados significativos.

2 A AFETIVIDADE

É  fundamental  compreender  o  termo  afetividade  na  educação  infantil,  pois  a

prática dos educadores nessa etapa escolar se faz muito necessária para o desenvolvimento da

criança. Atribui-se à palavra afetividade, primordialmente, vários fenômenos que permeiam a

vida do ser humano, "fenômenos que se caracterizam pelos sentimentos, emoções e paixões,

acompanhados  sempre  de  prazer  ou  desprazer”  (GADOTTI,  1999).  Neste  estudo,  vamos

delimitar a afetividade no âmbito educacional, mais especificamente na construção da relação

professor e aluno e práticas pedagógicas, ou seja, o foco são as emoções, demonstrações e

expressões de sentimentos dentro de sala de aula.  Através dessas práticas e ações que se

desenvolvem em sala de aula, irá surgir o prazer ou desprazer na criança de ir para escola,

marcando uma etapa da infância a partir das trocas que vão acontecer no âmbito escolar com

o professor e a interação com os colegas. O afeto, segundo Rossini (2001, p.9) está presente

na vida do indivíduo desde seu nascimento e se prolonga até o fim da vida, sendo uma fonte

inesgotável  de  energia.  A afetividade  colabora  significativamente  no  desenvolvimento  da

criança se ela for afetada de forma positiva, se ela for percebida e valorizada, porém a falta de

afeto  pode  trazer  conflitos  internos  e  prejudicar  o  seu  desenvolvimento,  desencadeando

dificuldade na aprendizagem, pois na teoria walloniana a afetividade e a inteligência estão

caminhando  juntas,  o  desenvolvimento  cognitivo  e  a  afetividade  estão  diretamente

interligados  no  processo  evolutivo  de  aprendizagem.  “No início  da  vida,  a  afetividade  e

inteligência estão sincreticamente misturadas,  com o predomínio da primeira” (WALLON,

2010,  p.90),  aos  poucos,  a  construção  da  pessoa  se  dá  de  forma  integrada,  ou  seja,

desenvolvem-se  aspectos  afetivos  e  cognitivos  e  não  separados,  mas  cada  um  em  seu

momento integrando-se.

O professor em sua prática deve aprender a lidar com os sentimentos da criança,

entender seu lado emotivo e, dessa forma, ajudar na construção do eu e do conhecimento (LA

TAILLE, 1992, p.85). Entende-se que, a partir da compreensão das emoções da criança, o

docente poderá mediar o processo cognitivo visando o desenvolvimento individual.

Para tanto, Araújo (1995) ressalta a relevância da interação do professor para com

os alunos, relação que, bem estabelecida no afeto, pode reduzir a dificuldade de aprendizagem

e se transformar em resultados significativos. No entanto, é possível afirmar que, no presente
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momento,  ainda  existe  um distanciamento  e  omissão  da  afetividade,  pois  nem  todos  os

professores reconhecem a importância de ser afetivo em suas práticas pedagógicas, visto que

a omissão e a falta de aprofundamento não se dão apenas na sala de aula (CIANFA, 1996;

VASCONCELOS,  2004),  mas  também  na  formação,  percebe-se  que  não  há  um  estudo

aprofundado voltado para as emoções, o que impede uma compreensão mais abrangente do

que é afetividade e altera a prática dos professores que vão lidar diretamente com as crianças

nas escolas (ARROYO, 2000). Salienta-se aqui o dever do pedagogo de refletir sobre sua

prática educativa.

Prática pedagógica que na Antiguidade não existia afeto para com as crianças,

recorrendo aos estudos da História da Educação, tem-se como ponto de partida o professor

como detentor do saber, seu papel era transmitir conhecimento, era autoritário e não havia

reconhecimento da importância da educação como um agente transformador humano e social.

Nesse modelo  de educação escolar  centrado na  figura  do professor  como transmissor  do

conhecimento, perdurou nos séculos XVIII e XIX, e a figura do professor ficou estagnada na

sociedade  como  símbolo  de  autonomia,  centralidade  e  domínio  sob  o  conhecimento.  Os

alunos, eram apenas receptores, sujeitos passivos, não tendo a oportunidade de questionar, de

fazer-se pensar e menos ainda, desenvolver sua criticidade; mas sim, acatar tudo o que era

repassado por seus docentes como regra. 

Avaliar a aprendizagem do aluno era como jogar a culpa para ele caso este não

alcançasse  um  bom  resultado,  visto  que  as  dificuldades  de  aprendizagem  não  eram

responsabilidade do professor, os alunos deveriam se esforçar mais para obter um resultado

melhor individualmente.  

O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que
se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar as dificuldades e
conquistar um lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem procurar um
ensino mais profissionalizante. (GÔNGORA, 1985, p. 23).

No entanto, o professor deveria desde sempre ter sido o mediador do processo de

ensino e aprendizagem, pois o desenvolvimento no processo educativo se dá por meio de uma

relação de proximidade e de respeito mútuo. Segundo Libâneo (1994, p. 90) “a relação entre

ensino e aprendizagem não é mecânica,  não é  uma simples transmissão do professor que

ensina para um aluno que aprende”. Ou seja, o autor nos convida a pensar sobre a prática,

fazendo-nos refletir que a aprendizagem se dá através da troca, da parceria, de uma relação

próxima, regada de confiança entre professor e aluno.
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Mesmo com algumas mudanças de paradigmas na sociedade e na educação, ainda

há uma necessidade de se desenvolver e praticar dentro de sala a afetividade, no sentido de

amparar  de  diversas  formas a  vida  do educando,  mas  principalmente  no seu processo de

aprendizagem, justamente visando diminuir cada vez mais o distanciamento entre discente e

docente, rumo a uma relação de afetos, em que as emoções são amparadas e compreendidas.

Na teoria walloniana, a afetividade se sobressalta como peça fundamental para o

desenvolvimento  da  criança,  pois  é  exatamente  na  afetividade  que  alguns  valores  se

constroem, bem como o vínculo na relação professor e aluno. Quando se fala na construção

afetiva da relação professor e aluno, deve estar atrelado a esta, a proximidade e prática do

professor alguns valores, que, conforme Gadotti, seriam o cuidado, o abraço, a compreensão

do olhar, o bem-estar, a sensibilidade da criança e a sensibilidade sobre a presença do outro,

valores que devem ser resgatados na escola.

É através das emoções que a criança comunica o que a afeta, ou seja, é a partir da

emoção que se expressam o bem-estar, o mal-estar e as modificações vêm acompanhadas de

prazer e desprazer por meio do choro, soluço e riso. Galvão (1995) partilha da mesma ideia ao

afirmar que "as emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida

afetiva" e, nessa perspectiva, o professor deve fazer uso da afetividade com o objetivo de se

aproximar de seus alunos e ajudá-los a compreender essas emoções. 

Para Wallon (1994), “emoção e sentimentos são conceitos que não se confundem.

A emoção é a manifestação de um estado subjetivo com componentes fortemente orgânicos,

mais precisamente tônicos; é a expressão própria da afetividade”. Emoção, de acordo com o

teórico, é a primeira forma que o bebê encontra para se manifestar com o outro e com o meio,

para externar o que o afeta,  pois, ao sentir fome, dor, cólica ou sono, ele ainda não consegue

falar para expressar seu desconforto, então a comunicação se dá através de suas emoções, o

choro  pode  evidenciar  qualquer  um  desses  sintomas,  assim  como  o  riso  é  usado  para

demonstrações positivas, como a alegria, por exemplo.

Partindo das ideias expostas até o momento a seguir, apresenta-se uma discussão

mais ampla do que é afetividade. 

2.1 O que é a afetividade?
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A afetividade é compreendida como um conjunto de fenômenos e isso abrange os

aspectos psíquicos bem como as emoções, sentimentos e paixões que são vias por onde esses

aspectos psíquicos se manifestam. Entende-se afetividade como um conjunto de emoções que

é possível afetar o outro, por meio de ações positivas e negativas, internas, que envolvem

medo, alegria e fome, ou externas, que estão relacionadas ao olhar do outro, a um objeto que

chama  a  atenção,  a  uma  informação  que  recebe  do  meio,  levando  em  consideração  os

estímulos e, obviamente, a sensação de quem os recebe. Basta pensarmos em um bebê que

está aprendendo a andar e dependendo do estímulo que a mãe oferece no momento pode ser

um estímulo afetivo negativo ou positivo e isso afetará suas próximas ações, o bebê pode

expandir o conhecimento e se sentir seguro ou pode se sentir incapaz e com medo e impede

que ocorra a aprendizagem.

Para Wallon (2010) o processo de evolução depende não somente da capacidade

biológica do sujeito, mas também do ambiente, que o afeta de alguma forma, ou seja, é o meio

que vai permitir que as potencialidades do indivíduo se desenvolvam. 

O tema afetividade, é bem amplo e envolve o ser humano em sua totalidade, visto

que somos dotados de ações e sentimentos afetivos desde a gestação e esses sentimentos e

emoções nos acompanham ao longo da vida, havendo uma interação com as relações com o

meio e com as pessoas.

É possível pensar a afetividade como um processo amplo que envolve a pessoa em
sua totalidade.  Na constituição  da estrutura da afetividade,  contribuem de  forma
significativa  as  diferentes  modalidades  de  descarga  do  tônus,  as  relações
interpessoais e a afirmação de si mesmo, possibilitada pelas atividades de relação.
(WALLON, 2010, p.14).

As relações  interpessoais  permeiam a  vida  do  ser  humano,  e  assim como  as

emoções  estão  presentes  na  sala  de  aula.  É  fundamental  que  se  estabeleça  uma  relação

alicerçada no afeto entre professor e alunos, pois, para Wallon (2010), é a partir dessa relação

interpessoal que a criança vai sentir confiança em si mesma e o professor afetuoso contribuirá

significativamente em seu processo de desenvolvimento e construção do conhecimento.

              Ao falar de construção do conhecimento o professor deve se manter

atento não somente à forma como os conteúdos chegam até as crianças, mas também perceber

em que momento está chegando esses conhecimentos, as emoções que estão presentes e isso

vai diminuindo a chance de ocorrer dificuldade de aprendizagem por problemas emocionais

não percebidos e compreendidos. Nesse sentido, o olhar do professor deve estar preparado
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para perceber e mudar tais situações, pois, para Chalita (2004), é preciso ter afeto no preparo,

bem como na vida e na compreensão das dificuldades que os pequenos enfrentam.  

A  seguir,  apresenta-se  brevemente  o  conceito  de  educação  infantil  e  sua

importância no desenvolvimento da criança.

2.2 A educação infantil

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a Educação infantil

se divide em duas etapas, creche para bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e a Pré-escola, para crianças pequenas (4 anos a 5 anos

e 11 meses). O contexto da Educação Infantil inclui o educar e o cuidar, compreendendo-se o

cuidado  e  a  afetividade  inerentes  ao  processo  educativo,  como  também  os  direitos  de

aprendizagem  e  desenvolvimento,  que  engloba  conviver,  brincar,  participar,  explorar,

expressar-se e conhecer-se. 

Na Educação Infantil, o professor deve considerar o conhecimento construído pela

própria criança ainda em seu ambiente familiar, pois é a partir das primeiras vivências desses

indivíduos que o professor deverá elaborar suas práticas pedagógicas, visando ampliar esses

conhecimentos  prévios  a  fim  de  promover  a  aprendizagem  significativa,  bem  como

desenvolver a autonomia, socialização e a comunicação. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução

CNE/CEB nº  5/2009),  em seu  Artigo  4º,  definem a  criança  como sujeito  histórico  e  de

direitos,  que,  nas  interações,  relações  e  práticas  cotidianas  que  vivencia,  constrói  sua

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,

narra,  questiona  e  constrói  sentidos  sobre  a  natureza  e  a  sociedade,  produzindo  cultura

(BRASIL, 2009). Vale complementar essa fala, ressaltando que a instituição precisa conhecer

e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias

e da comunidade. A seguir, apresenta-se o artigo 6º das DCNEI que trata das:

Propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios:
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática.
III – Estéticos:  da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2009).

Na  Educação  Básica,  a  prática  pedagógica  tem  dois  eixos  fundamentais,  as

interações e a brincadeira, a criança constrói e se apropria de conhecimentos por meio de suas
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interações  com  seus  pares,  promovendo  a  aprendizagem.  O  brincar  possibilita  o

desenvolvimento integral da criança e suas potencialidades. Assim, é possível identificar, por

meio da observação das interações entre as crianças e delas com os adultos, a expressão de

afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções (Brasil,

2017). Segundo a BNCC,

A Educação Infantil  precisa promover experiências nas quais as crianças possam
fazer  observações,  manipular  objetos,  investigar  e  explorar  seu entorno,  levantar
hipóteses  e  consultar  fontes  de  informação  para  buscar  respostas  para  as  suas
curiosidades e as suas indagações (BRASIL, 2017, p. 41).

A criança, ao chegar na escola, está insegura e com medo do desconhecido, há um

desconforto ao retirar a criança de seu lar  e de seu círculo familiar  e inseri-la no âmbito

educacional, um espaço nunca visto antes. O professor, por sua vez, precisa minimizar esse

desconforto  e  dar  início  ao  processo  de  socialização  e  interação  no  espaço  escolar,

propiciando um ambiente confortável e seguro. Elucida-se aqui a concepção dos dois termos

utilizados, espaço e ambiente, que parecem traduzir a mesma coisa, porém:

O termo espaço refere-se ao espaço físico,  ou seja,  aos  locais destinados para a
atividade, caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e
pela  decoração.  O  termo  ambiente  refere-se  ao  conjunto  do  espaço  físico  e  as
relações que se estabelecem no mesmo (os afetos, as relações interpessoais entre as
crianças e adultos, entre crianças e sociedade em seu conjunto). (FORNEIRO, 1998,
p. 232-233). 

O espaço físico deve estimular  a  criança positivamente a se desenvolver,  bem

como a sua autonomia, permitindo-a que pergunte, explore o ambiente, os materiais, participe

da aula, pois, através da interação entre professor e o aluno, é possível usar a afetividade para

entender a criança quanto às suas emoções e ajudá-la a se tornar uma criança segura e com

autonomia. Nesse sentido, existe um grande desafio para os professores da educação infantil:

fazer o possível para as aulas se tornarem atrativas, tornando-as interessantes e chamando a

atenção das crianças.

A Educação Infantil está pautada no artigo 29 na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB 9394/96), bem como seu desenvolvimento.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos em seus aspectos físico,
psicológico,  intelectual  e  social,  complementando  a  ação  da  família  e  da
comunidade. (Redação dada pela Lei n 12.796, de 2013).
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A compreensão acerca desse artigo volta-se para o pensamento e reflexão de nossa

prática enquanto educadores,  já que na Educação Infantil  a criança irá se desenvolver  de

forma integral. Para isso, os professores deverão estar preparados a trabalhar com o objetivo

de desenvolver as habilidades da criança, envolvendo os aspectos citados acima. A Educação

Infantil é muito relevante, pode-se dizer que essa primeira etapa é determinante para as etapas

seguintes,  pois  é  neste  momento  que  se  estrutura  a  base  para  os  próximos  processos

educativos e, para que se realize um bom trabalho nessa etapa da educação, é necessário que

os  docentes  sejam profissionais  qualificados  e  capacitados  para  desenvolver  um trabalho

pedagógico eficaz. É nessa etapa que a criança tem a oportunidade de vivenciar momentos de

experiências variadas em espaços onde ela irá explorar e manipular os objetos à sua volta. O

professor deve aguçar a curiosidade do aluno e dessa forma buscar respostas, construindo seu

conhecimento  com  estímulos  para  impulsionar  o  desenvolvimento  da  inteligência.  Na

próxima  seção  trataremos  de  forma  objetiva  a  importância  da  família  nesse  processo

educacional e de desenvolvimento da criança.

2.3 Família e escola

A criança, nos primeiros anos de vida, convive com os adultos mais próximos que

lhe garantem o bem-estar, como higiene, cuidado, alimentação, as primeiras noções do que é

certo  e  errado  e,  conforme  ela  cresce,  estabelece  contato  com  o  mundo.  Segundo  o

Referencial  Curricular para a Educação Infantil  (RCNEI),  “entre o bebê e as pessoas que

cuidam, interagem e brincam com ele se estabelece uma forte relação afetiva (a qual envolve

sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva,

culpa etc.)” (BRASIL, 1998, p.17). Através dessa interação, dessa mediação da criança com

os adultos próximos e posteriormente com o professor, a criança passa a interpretar o mundo.

Nas relações sociais, sejam elas pessoais e interpessoais, o ser humano aprende e

ao mesmo tempo ensina,  mas é  a família  quem determina o que realmente são valores e

princípios a serem considerados e realizam a mediação para que os filhos se tornem pessoas

de bom caráter.  Percebe-se que a  família  é  o primeiro grupo social  no qual  a criança se

encontra inserida e, a partir de sua convivência e interação com seus pares, desenvolvem-se e

têm suas primeiras condutas sociais, comportamentos, aprendizagem por meio da observação,

da troca e imitação. É o ambiente onde suas necessidades são compreendidas e atendidas.

Através dos exemplos e valores que são repassados pela família, a criança desenvolve suas

atitudes e comportamentos.
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Contudo,  é  na  escola  que  se  expandem  esses  conhecimentos,  valores,

comportamentos e a segurança de estar em um ambiente acolhedor. Vejamos, não é transferir

para  a  escola,  especificamente  falando  do  professor,  a  responsabilidade  de  educar,  que

compete aos pais, “[...] a família é a principal responsável pela formação do caráter, que faz

um cidadão  de  bem ser  reconhecido”  (ANDRADE,  2014,  p.28).  Contudo,  ao  chegar  no

espaço escolar, a criança precisa ser bem recebida, perceber no professor uma figura amável,

paciente e que está sempre por perto para ajudar, assim, torna-se mais fácil a aproximação da

criança  e  tudo  que  ela  externar  pode  ser  usado  para  estimular  o  ensino  e  expandir  seus

conhecimentos.

Dessa forma,  compete  ao  docente  todo o  cuidado para  analisar  e  trabalhar  as

questões de comportamentos em sala de aula, pois, dado que esses primeiros comportamentos

são  herança  da  família,  professores,  enquanto  mediadores  e  agentes  transformadores,  não

podem correr o risco de caracterizar determinado aluno baseado nas suas primeiras condutas

em um padrão rígido, visto que tudo o que a criança aprende desde o início da vida baseia-se

nos pais e, a partir da convivência e dos exemplos, a criança aprende o que é certo e errado.

O professor não pode assumir a responsabilidade por parte da família de educar a

criança ao chegar na escola, ele precisa de sua contribuição para realizar uma transformação

desse ser.  Na escola,  o  professor  irá  trabalhar  outros  valores  e  habilidades  de forma que

ajudará em seu desenvolvimento integral  e  fará  com que essa criança saiba “conviver  de

maneira  harmoniosa  em grupos  distintos,  tenha  opiniões  próprias  e  seja  capaz  de  tomar

decisões acertadas durante todas as fases de seu desenvolvimento” (ANDRADE, 2014, p.40).

Conviver nem sempre é uma tarefa fácil,  a escola promove a socialização e a

interação com os colegas. O professor, por sua vez, na sala de aula, pode vivenciar momentos

de  conflitos  e  possíveis  explosões  de  raiva.  Para  tanto,  faz-se  necessária  a  relação  de

proximidade que já mencionamos anteriormente, pois, através dessa relação, o professor fará

uso do diálogo para tentar compreender o que despertou a raiva na criança, que, muitas vezes,

não sabe se expressar de forma adequada. Então, se houver permissão, basta envolvê-la num

abraço e deixar que ela se sinta acolhida e segura, como Saltini sugere, em um momento

quase terapêutico (1997, p. 91). 

2.4 A afetividade na sala de educação infantil
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Os educadores que atuam na Educação Infantil devem compreender a relevância

da afetividade para o desenvolvimento da criança. Andrade (2014) nos desperta afirmando

que  é  tempo  de  mudar  as  práticas  pedagógicas  que  ainda  se  mantêm  nas  formas

tradicionalistas e que permanecem nas salas de aula, causando um distanciamento na relação

professor e aluno, relação essa que, se não for bem estabelecida, acaba deixando marcas pela

maneira negativa em que ela acontece. Ainda embasada pelo pensamento da autora citada

acima,  essas  práticas  ultrapassadas  bloqueiam a  sensibilidade  e  a  criatividade  da  criança.

Assim, “o professor precisa renascer em suas ideias e metodologias [...]” (ANDRADE, 2014,

p.9).  Entende-se que  dando total  importância  ao afeto  nas  salas  de  aula,  a  aprendizagem

acontece e se torna mais prazerosa, e, consequentemente, significativa para o aluno.

Martins  et  al.  (2005,  p.3),  enfatizam  que  “as  relações  afetivas  que  o  aluno

estabelece com os colegas e professores são de grande valor na educação, pois a afetividade

constitui a base de todas as relações da pessoa diante da vida”. Partindo desse pensamento,

percebe-se que toda pessoa que atua e está comprometida com a educação precisa pensar no

bem coletivo, dessa forma, professores se tornam grandes educadores sabendo seu papel e o

verdadeiro foco do seu trabalho, crescimento e evolução. Na concepção de Andrade, trabalhar

na sala de aula tendo como foco central o afeto é “contribuir com a formação integral dos

alunos, cultivando valores e estimulando o autoconhecimento” (ANDRADE, 2014, p.10).

 Para Almeida (1999, p. 103), “a sala de aula é um ambiente onde as emoções se

expressam”. Nesta percepção, fica evidente que o aluno é diretamente afetado com o agir e o

falar  do  docente.  Por  isso,  muitas  vezes,  surgem traumas  nas  crianças  durante  as  séries

iniciais. Paralelo a isso, Andrade nos diz que quando o professor é atento e tem uma visão

global  e  mais  profunda  sobre  seu  aluno,  ocorre  a  percepção  que  é  fundamental  para

reconhecer o ser humano como um todo e não mais como parte fragmentada, definindo “o ser

humano como alguém que é mente, corpo e espírito, ou melhor, alguém que pensa, sente e

almeja” (2014, p.24). 

Nessa perspectiva, o professor tem um papel importante a ser desenvolvido, pois,

muitas vezes, o aluno quer apenas ser visto, ser notado e isso requer sensibilidade por parte do

professor e compromisso para ajudar seus educandos a superar sentimentos e emoções que os

oprimem, quebrando barreiras e indo além de suas limitações.  Portanto,  torna-se evidente

afirmar que o educador deve ter  plena consciência do seu papel e não somente como um

reprodutor de conhecimento, mas sim como um agente transformador e indispensável com

visão crítica da realidade.
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Conforme Andrade, a geração atual está crescendo e se moldando numa realidade

sem limites e carente de afeto, entende-se que se faz necessário que haja professores nas redes

de ensino comprometidos com a educação e com a formação de valores e não centrados em

apenas  transmitir  conhecimentos.  A  sala  de  aula  é  um  ambiente  onde  se  constrói

conhecimento  e  não  se  restringe  a  conteúdos,  a  aprendizagem se  dá  também através  de

“mistura de afeto, boa vontade, sabedoria e troca de experiências” (2014, p.24).   

Nesse  contexto,  compreende-se  que  o  professor  não  conduz  sua  aula

aleatoriamente, tampouco baseia-se apenas em conteúdos, ao contrário, as aulas demandam

atenção  do docente,  um olhar  diferenciado  para  com seus  alunos,  as  aulas  estão  sempre

estruturadas nas necessidades e habilidades que o professor quer que seu aluno desenvolva.  

Diante  disso,  percebe-se  a  necessidade  de  estimular  a  afetividade  não

restritamente dentro da sala de aula, mas também sob a influência da família, de forma a

contribuir para o desenvolvimento das pessoas, em sua individualidade.

Saltini  (2002,  p.57)  explica  que,  “ao  ser  educado  na  valorização  de  sua

afetividade,  a  criança  se  sente  motivada  e  isso  atuará  de  forma direta  e  positiva  em seu

desenvolvimento,  educando um ser para si  e para o meio”.  As experiências  na Educação

Infantil trazem uma reflexão sobre a importância da afetividade, pois as crianças desde muito

pequenas se mostram independentes e, ao mesmo tempo, precisam se desenvolver sozinhas,

porém, com auxílio dos adultos, sejam os pais ou educadores, cabe a eles o papel de ajudá-las

a construir uma imagem positiva de si. Para isso, faz-se necessário ser afetuoso, pois, como

defende  Rossini  (2001),  o  comprometimento  dos  educadores  com a  prática  na  Educação

Infantil, precisa primordialmente focar na importância de demonstrar afeto ao trabalhar com

crianças. 

Cortella (2017), afirma que há uma grande necessidade de sensibilidade ao lidar

com os alunos, pois, o docente tem a responsabilidade e o dever de conduzir um processo

pedagógico, o que envolve o ensino e aprendizagem e o despertar do interesse, da motivação,

da percepção, da alegria e, principalmente, do afeto. Para o autor, o docente deve ser afetuoso,

mas saber impor limites e diferenciar esses limites na proximidade que ocorre em sala de aula,

pois “seriedade não é sinônimo de tristeza”. Desse modo, não necessariamente precisa haver

um  distanciamento  entre  professor  e  aluno,  mas  o  pensamento  do  autor  alerta  que  a

proximidade não é sinônimo de intimidade, pois uma proximidade devassada pode ceifar a

autoridade do professor. 

Para a psicopedagoga, palestrante e especialista em Educação e Administração,

Minatel (2016), afetividade na sala de aula está para além de demonstrar carinho, beijos e
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abraços, pois uma educação afetiva consiste em dar total importância para a criança, levar em

consideração as suas ideias e opiniões, partindo do princípio de que a criança é um ser capaz

de opinar, ter vontades e desejos próprios. Assim, Minatel destaca a diferença entre ouvir o

que a criança diz e a importância que se dá ao ouvi-la e aos seus argumentos, afirmando,

ainda,  que  a  educação  afetiva  é  democrática,  ou  seja,  “permite  que  todos  os  envolvidos

tenham vez  e  voz”,  todas  as  partes  se  expressando e  trocando entre  si  ideias  e  opiniões,

permitindo a chance de se criar novos conceitos, novas regras. Partindo da ideia da autora,

pode-se perceber que na educação afetiva há um grande destaque na questão da reciprocidade,

ao tratar  a criança como se trata  um adulto,  usando as  palavras obrigado,  por  favor,  que

gentileza, entre outras. 

Um aspecto fundamental  é  a  sensação de prazer  e na educação infantil  não é

diferente. Ainda com base nos estudos da autora, “explorar-se é desenvolver-se”, a criança

precisa explorar o ambiente em que está inserida, conhecer o meio e a si mesmo.

2.5 A sala de aula como espaço afetivo 

O diálogo  e  a  confiança  também constituem a  afetividade  e  na  escola  não  é

diferente, assim como é possível o professor em suas ações despertar sentimentos bons na

criança,  é  cabível  dizer  que  se  pode,  por  descuido,  desenvolver  sentimentos  ou  palavras

negativas nos educandos e gerar conflitos ou bloquear a aprendizagem e desenvolvimento.

Por isso, é fundamental ser afetivo, pois, para Andrade “o afeto colocado naquilo que se faz

dá um novo brilho aos resultados que virão” (2014, p.15). 

Assim, ao levar a afetividade para o âmbito educacional, têm-se as expressões de

sentimentos, de emoções e de sensações que são possíveis de desenvolver dentro da sala de

aula entre discente e docente, enfatizando o diálogo, o respeito, o prazer de aprender em um

ambiente acolhedor, que cultiva os bons sentimentos e, sempre que necessário, trabalhar as

dificuldades  de aprendizagem e/ou de  interação social.  Para tanto,  Saltini  nos  diz  que “a

criança deseja e necessita ser amada, aceita, acolhida, ouvida para que possa despertar para a

vida  da  curiosidade  e  do  aprendizado”  (2008,  p.  100).  Assim,  percebemos  o  quanto  é

importante proporcionar um ambiente acolhedor com o intuito de transmitir amor e segurança.

Visto que a  aprendizagem está  ligada à  afetividade,  faz-se necessário que não

somente a escola, mas também a sala de aula proporcione aos alunos um ambiente em que

eles sintam prazer em estar e que lhes traga segurança e alegria, pois as crianças estão saindo

de seus ambientes familiares, e de repente, são inseridas na escola, que é o primeiro agente

socializador  depois  da  família  da  criança.  Por  isso,  é  essencial  expor  todas  as  maneiras
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agradáveis possíveis de receber a criança no espaço escolar, com o intuito de fazê-la se sentir

segura e protegida, visto que estarão dando início a uma nova experiência fora de seu círculo

familiar  e  em um novo  espaço  com  algumas  regras,  rotina  e  pessoas  que  para  ela  são

totalmente desconhecidas e estar rodeada por crianças de diferentes hábitos e comportamentos

assusta qualquer pessoa se não for bem recebido e o ambiente não for acolhedor.

O primeiro dia de aula é regado de expectativas, sejam elas criadas pelos pais,

professores ou aluno, mas essas expectativas giram em torno principalmente do aluno para

com o novo professor. A criança fica ansiosa, insegura, desconfiada (embora ainda não saiba

nomear  esses  sentimentos,  eles  existem)  quanto  ao  primeiro  contato  e  à  apresentação  do

professor, estabelecendo-se uma inquietação que caracteriza esse primeiro encontro e, neste

momento,  existe,  conforme  Andrade,  “a  grande  oportunidade  de  transformar  esse  longo

convívio em instantes  de reflexão,  ajuda mútua,  respeito  e construção de valores” (2014,

p.14). Isso porque se a criança percebe que a professora a recebe com afeto e demonstra essa

afeição por meio da paciência e a boa vontade de sempre estar presente e ajudá-la quando

necessário, facilita o processo de aprendizagem, bem como a percepção da professora no que

diz respeito aos gostos e preferências da criança a fim de estimulá-la para o ensino.     

Diante disso, existem duas estratégias que o docente pode adotar para receber sua

nova turma e ter sua imagem configurada através de suas ações a partir do primeiro contato

com seus alunos.  Para Andrade,  “o primeiro encontro é  o momento da conquista  e,  para

cativar alguém, é necessário oferecer o melhor que se têm” (2014, p. 14). Entende-se que o

professor pode ser frio em seu diálogo e estabelecer um distanciamento na relação com seus

alunos ao longo do ano letivo, impedindo e dificultando o crescimento pessoal, o que pode se

dar por vários fatores, sejam eles dentro de sala, como a falta do diálogo, falta de empatia, ou

até mesmo o nível de estresse, que, conforme Estive (1999, p. 9)

[...] entre o ideal da função de professor – requerido pelo sistema, como pelos alunos
(e seus familiares) e pelo próprio aspirante à função de educador – e as condições
que o mercado de trabalho impõe, perdura um espaço de tensão que ocasiona um
nível de estresse elevado, pressionando para baixo a eficiência da atividade docente.

É impossível negar que a prática docente, por vezes, é estressante, mas esse não é

o único aspecto, dentro de sala, que colabora para que ocorra a desmotivação, que pode estar

relacionada  ao  que  acontece  fora  do  espaço  educativo,  como  a  desvalorização,

descomprometimento,  salário  baixo,  entre  outros.  Se,  por  um lado,  o  professor  pode,  por

descuido,  ser  frio  devido aos fatores  acima citados,  por  outro,  o professor pode,  desde o
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primeiro  instante,  ter  uma postura  acolhedora  e  sobretudo  afetuosa,  fazendo  com que se

estabeleça um diálogo amigável, tornando o ambiente prazeroso e, principalmente, criando

laços de confiança para com seus alunos, pois, para Freire (2001), o amor é algo fundamental

para todos e na relação entre professor e aluno não pode ser diferente. Para haver diálogo,

precisa haver amor, “ao fundar-se no amor, na humildade [...], o diálogo se faz uma relação

horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia” (2001, p.113).

Desse modo, compreende-se que para haver diálogo, deve-se elencar antes de tudo

uma relação de proximidade e confiança entre o educador e seus educandos. A confiança é um

aspecto fundamental a ser desenvolvido nas crianças desde cedo, pois é através dela que a

criança  irá  se  tornar  um sujeito  dialógico no mundo e,  partindo da perspectiva  de Freire

(2001),  é  importante  que  os  sentimentos  que  surgem e  se  constroem na  relação  aluno  e

professor seja de fato verdadeiro, pois “um falso amor, uma falsa humildade [...] não podem

gerar  confiança”  (2001.  p,113).  Fica  claro  perceber  que  não  pode  haver  falhas  nesta

confiança, pois, a partir dela, são estabelecidos uma aliança, um vínculo, um sentimento de

segurança que propicia a aprendizagem. Sendo assim, configura-se a seguinte fala: “Não pode

haver  dúvidas  que o fato  de  amar  e  ser  amado produz aquele  sentimento  de  pertencer  a

alguém, aquele senso de segurança necessário para que se possua confiança. Sem confiança,

não podemos enfrentar a vida” (DRESCHER,1999 p.56).

Percebe-se,  a  partir  disso,  que  ainda  existem  alguns  hábitos  que  impedem

professor e aluno de ter proximidade e dialogicidade, e esses devem ser deixados no passado a

fim de estruturar uma relação de proximidade e troca de saberes sem ter o professor como

detentor do saber, mas sim o aluno como protagonista de suas conquistas, em busca do que

Paulo Freire, em uma de suas obras, chama de “educação como prática da liberdade”, fazendo

uso do diálogo durante as aulas, pois “o diálogo é este encontro dos homens [...] e se impõe

como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” (FREIRE, 2014,

p. 109).

Ser afetuoso na sala de aula e fazer com que ocorra a construção da aprendizagem

é permitir ao aluno um espaço para criar, se manifestar, explorar e agir, bem como valorizá-lo

e oferecer atividades com foco na interação social. Com essa prática e as atividades rotineiras

voltadas para as interações sociais, significa dizer que estamos proporcionando a autonomia e

o  prazer  de  aprender,  em que  o  aluno  busca  por  suas  conquistas  e,  junto  a  isso,  tem o

reconhecimento do seu professor.

Assim,  alicerça-se  uma  relação  de  amor,  confiança  e  prazer  pelo  aprender,  o

ensino  se  torna  prazeroso  e  estimulador.  Nessa  relação  afetiva  e  humana,  acontecem as
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transformações quanto ao desenvolvimento intelectual da criança e o afeto está diretamente

ligado à maneira como essa criança se expressa no mundo. Para Holtz (1999), ensinar é,

acima de tudo, relacionamento humano sincero e emotivo, com o objetivo de fazer manifestar

mudanças positivas e definitivas nas pessoas.

Nesse  contexto,  faz-se  necessário  que  o  professor,  responsável  por  mediar  o

conhecimento e estimular o processo de aprendizagem, reflita sobre sua prática educativa.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

O método em que a pesquisa se desenvolveu consiste na abordagem qualitativa,

referindo-se  a  um  conjunto  de  metodologias  que  faz  referências  a  seus  fundamentos

epistemológicos  mais  do que  propriamente  a  especificidades  metodológicas  (SEVERINO,

2007, p. 119). Utilizou-se como técnicas de coletas de dados a observação e questionário, “um

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (LAKATOS, 2010, p. 81).

A referida pesquisa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente

em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental

estatístico na análise dos dados (VIERA; ZOUAIN, 2006; BARDIN, 2011). Sendo assim, esse

trabalho serve para alcançar dados descritivos que expressam os sentidos dos fenômenos. 

A pesquisa  foi  realizada  através  de  consultas  bibliográficas,  fazendo  uso  dos

conceitos  sobre  afetividade,  baseando-se  em diversas  leituras,  com destaque  para  Wallon

(2010), Saltini (2002); Andrade (2014).

A pesquisa  de  campo  aconteceu  numa  escola  de  rede  privada  da  cidade  de

Fortaleza – CE, que atende os níveis da educação infantil, ensino fundamental I e II, com três

professoras da Educação Infantil III que desenvolvem dinâmicas e todo o trabalho pedagógico

com as crianças. O trabalho se deu através de observações e questionários, que permitiram a

reflexão sobre as práticas pedagógicas e sobre a importância de aplicar uma educação afetiva

dentro das salas de aulas, além de compreender de que forma o processo de aprendizagem se

torna mais significativo aplicando o afeto na rotina escolar. 

A pesquisa caracteriza-se por ser explicativa, com o objetivo de compreender de

que forma os docentes aplicam e desenvolvem o afeto dentro da sala de aula e de que forma a

educação ceifada na afetividade contribui e traz resultados significativos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Neste momento, serão apresentados os resultados de questões que tratam sobre o

perfil, a definição de afetividade e sua importância para bons resultados na aprendizagem, a

forma de expressá-la e os possíveis fatores que podem afastar professor e aluno.

4.1 Perfil do respondente

Neste tópico, pretende-se traçar o perfil do entrevistado, levando em consideração

formação,  idade  e  tempo  de  atuação,  mantendo  em  sigilo  o  nome  das  professoras,

identificando-as como S1, S2 e S3. As respostas à pergunta “Qual a sua formação, idade, há

quanto tempo atua na área e há quanto tempo trabalha na escola?” estão esquematizadas a

seguir:

Quadro 1: Perfil das respondentes.
SUJEITO RESPOSTA

S1 Pedagogia, entre 31 e 50 anos, acima de 10 anos, 10 anos acima.
S2 Pedagogia, entre 18 e 30 anos, de 5 a 10 anos, de 5 anos até 10 anos. 
S3 Pedagogia, 51 anos acima, 10 anos acima, 10 anos acima.

 Fonte: Da pesquisa.

O questionário foi aplicado em um colégio de rede privada, as respondentes têm entre

18 e 51 anos de idade, as três possuem curso superior de Pedagogia e atuam na área há alguns

anos.  As  respondentes  trabalham  há  muito  tempo  no  colégio  e  ficaram  à  vontade  para

responder  às  questões.  Cada  uma  delas  mostrou  propriedade  e  conhecimento  acerca  da

temática do estudo.

4.2 Definição de afetividade

Este tópico trata da investigação acerca da visão do professor quanto à afetividade.

Utilizou-se a pergunta “Em sua opinião, como pode ser definida a afetividade?”:

Quadro 2: Definição de afetividade
SUJEITO RESPOSTA 

S1

É compreender que existem sentimentos bons e ruins e a compreensão desses sentimentos e
sensações podem ser utilizados para o desenvolvimento dos alunos. Quando falo de afeto,
penso no respeito para com meu aluno, compreensão ao tempo de aprendizagem dele e o
amor, que é fundamental. Afetividade, além de amor e carinho, é também a proximidade entre
professor e aluno, uma relação que gera confiança e autonomia.

S2

Ao meu ver, afetividade são todas as emoções que a criança usa para começar expressar o que
a afeta, o choro, o riso são emoções possíveis de serem sentidas e expressadas podendo ser
positivas e negativas. Para o desenvolvimento da criança, a afetividade é fundamental, visto
que essas emoções podem ser despertadas pelo meio e pela interação com as pessoas ao redor,
o professor por sua vez vai  mediá-la  da melhor forma possível.  Afetividade também está
relacionada ao diálogo que deve se estabelecer na relação professor e aluno, a segurança que
nós enquanto educadoras precisamos transmitir, ao olhar sobre o aluno, percebê-lo como um
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ser integral e que tem as suas particularidades e necessidades. 

S3

Afetividade, na minha concepção, são gestos de carinho, a proximidade que deve acontecer
na educação infantil entre professor e aluno, atitudes amorosas e de respeito, as formas de
expressar, de falar, do lado do docente, quero dizer que a afetividade, por minha parte, deve
ser também a maneira que eu escolho para manifestar algo que quero pedir ou penso, falar
com carinho  aproxima  a  criança  e  faz  ela  ter  confiança  no  professor  e  nela  mesma.  E
dependendo de como eu entrego e recebo as atitudes,  eu posso trabalhar a afetividade na
minha sala de aula, usando-a de forma positiva visando a aprendizagem.

 Fonte: Da pesquisa.

Percebe-se que as respondentes S1, S2 e S3 compreendem a afetividade como um

sentimento, porém nenhumas delas delimita esse sentimento, ou seja, afetividade, para elas,

assim como para Gadotti (1999), é um conjunto acerca das emoções, sentimentos, paixões e

sensações que podem ser ocasionadas por ações do meio e das pessoas e podem ser boas e

ruins, o que irá depender da maneira em que o sujeito afetado (o aluno) irá sentir e expressar. 

A respondente S1 compreende que a afetividade da criança se dá por meio das

emoções, que, de acordo com Wallon, constituem a primeira forma que a criança encontra

para  externar  o  que  a  afeta  em determinado  momento  e  delas  decorrem manifestos  que,

quando positivos, ajudam na construção da aprendizagem e da autonomia.

A respondente  S2 partilha  da  mesma ideia  de  emoções  e  sentimentos,  porém

acrescenta ao dizer que o diálogo deve estar presente na relação professor e aluno. Nesse

sentido,  podemos  citar  Paulo  Freire,  segundo  o  qual  o  amor  é  fundamental  para  que  se

estabeleça  uma  relação  de  dialogicidade.  A S1  não  menciona  o  vínculo,  mas  através  do

diálogo é possível criar esse vínculo.  Além disso, Wallon (2010) nos afirma que a afetividade

é fundamental para o desenvolvimento da criança, bem como para o vínculo que se estabelece

na relação professor e aluno.

A respondente S3 frisou a importância de estabelecer uma relação de proximidade

entre professor e aluno, visando desenvolver a confiança, corroborando com Libâneo (1994),

quando este afirma que o processo educativo não se dá de forma mecânica e sim através da

troca, de uma relação regada de confiança. Então, a partir dessas concepções, entende-se que

afetividade,  por parte das professoras, é um conjunto de sentimentos e emoções e que se

estende para a construção da relação próxima e fundada no diálogo entre professor e aluno.

Ressalta-se que a afetividade não diz respeito somente a sentimentos bons, é fundamental que

os profissionais da área da educação, principalmente quem atua na educação infantil, façam

buscas, estudos e pesquisem mais sobre o assunto para abranger o significado de afetividade.

4.3 A afetividade na sala de aula 
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Nesta seção, trata-se da busca acerca da afetividade voltada para a aprendizagem

dos  alunos  na  sala  de  aula,  partindo  da  seguinte  pergunta:  Você  considera  importante  a

afetividade na sala de aula para melhor aprendizagem do aluno? Por quê?

Quadro 3: A afetividade na sala de aula
SUJEITO RESPOSTA

S1

Sim. Conforme eu trato minhas crianças  com carinho,  dou importância ao ouvi-la,  tenho
paciência  e  entendo  e  acompanho  de  perto  todo  o  seu  processo  de  construção  do
conhecimento,  estou  praticando  o  afeto,  a  criança  precisa  se  sentir  amada.  E  a  principal
importância ao praticar o afeto é edificar valores nas crianças através das próprias atitudes.
Promover e desenvolver atividades em equipe no ambiente que se destacam ideias como:
respeito, cuidado, confiança, compreensão e autonomia.

S2

Sim. Percebo ao  longo da  minha experiência  que  as  crianças  estão  vindo de  casa  muito
carentes  de  afeto  dos  pais,  então,  na  minha  prática,  eu  procuro  transmitir  o  máximo de
sentimentos  positivos,  como amor,  carinho e  atenção,  visando criar  laços  de  confiança  e
naturalmente a afetividade. Através da afetividade consigo olhar para o meu aluno de forma
mais humana, diferenciada e particular,  levando em consideração as suas particularidades,
necessidades e dificuldades. Na minha sala de aula trabalho muito a questão da interação e
socialização, proporcionando um ambiente agradável, espontâneo e que prevaleça a busca por
autonomia da criança. 

S3

Sim. A afetividade interfere no processo educativo da criança, através do afeto entre docente e
discente pode-se desencadear diversos fatores positivos que vão agregar na aprendizagem do
aluno, porém, se mal executado, geram pontos negativos, tudo depende da maneira que a
afetividade acontece, veja bem, a inteligência está diretamente ligada ao afeto, então, para que
ocorra interesse e principalmente a motivação nos meus alunos, eu preciso trabalhar o afeto
de forma positiva,  sempre com muita atenção e carinho, para que isso retorne na mesma
proporção, se eu for ríspida, falar alto e não estiver perto sempre que meu aluno precisar ou
não permitir  a  fala,  estarei  afetando ele  de  forma  negativa,  logo  atraso  ou  bloqueio  seu
desenvolvimento.

 Fonte: Da pesquisa.

As respondentes, mesmo separadas, mantiveram linhas de raciocínio que parecem

estar  conectadas,  pois  todas  as  respostas  foram  positivas,  entendendo  a  relevância  da

afetividade como ferramenta para a aprendizagem em sala de aula, como também no processo

de interação e socialização, destacando a importância de trabalhar os valores e desenvolver a

autonomia das crianças. A respondente S1 falou da importância de ser amorosa, carinhosa,

atenciosa, o que se liga ao pensamento de Saltini (2008), segundo o qual a criança necessita,

além de outros fatores, se sentir amada, ouvida e acolhida para que desperte para a vida da

curiosidade e aprendizagem.

A respondente S2 falou sobre a sala de aula como espaço agradável em que a

criança deve ser recebida, pois percebe a falta de afeto nas crianças por parte dos pais, assim

como Andrade (2014) nos diz sobre a geração atual, que está crescendo sem limites e carentes

de afeto, o que nos faz pensar que o professor, além de agente mediador e transformador, pode

ser também a principal fonte de afetividade para essas crianças.
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Por sua vez, a S3 frisou o cuidado para não afetar o aluno negativamente, pois a

intenção é visar resultados, na linha do que Holtz (1999) nos coloca quanto ao ensinar com o

objetivo  de  manifestar  mudanças  positivas.  A  S3  também  destacou  algo  que  Piaget

fundamenta  em  sua  pesquisa,  que  a  inteligência  e  a  afetividade  estão  interligadas,  uma

depende da outra para que certas condutas se construam. 

4.4 Fatores que podem causar o distanciamento entre professor, aluno e a afetividade

O objetivo neste tópico é identificar se há fatores que causam o distanciamento na

relação professor e aluno e que, assim, impede que ocorra afetividade entre eles. Para isso,

perguntamos:  Em  sua  prática,  quais  os  benefícios  que  você  observa  ao  fazer  uso  da

afetividade diariamente em suas aulas?

Quadro 4: Fatores que podem causar o distanciamento entre professor, aluno e a afetividade.
SUJEITO RESPOSTA

S1
A falta  de sensibilidade por parte do professor,  pois sem ela não se consegue observar  e
respeitar cada comportamento e criar diferentes modos de demonstrar que nos importamos
com eles.

S2

A falta de acompanhamento e comprometimento dos pais na educação dos filhos.  Veja só o
quão desestimulante  é,  você  planeja  uma aula  com materiais  lúdicos  para  que  a  criança
aprenda a partir do concreto, prepara uma atividade para casa e os pais simplesmente não dão
importância, alguns sequer assinam a agenda, dessa forma acaba que eles colaboram para que
se execute uma aula mecânica.

S3

Falta de empatia, a desvalorização e o estresse, na minha opinião, são os maiores fatores, pois
o professor se sente tão desmotivado com a situação que enfrenta diariamente e por vezes
essas emoções podem se manifestar na sala de aula. Outro motivo que desanima o professor é
falta de suporte ou recursos para trabalhar uma aula mais dinâmica e isso também acaba
causando um distanciamento entre ele e seus alunos, fazendo assim com que não haja uma
troca de afeto entre ambos.

 Fonte: Da pesquisa.

Podemos observar que as respondentes pontuaram fatores diferentes que podem

causar o distanciamento na relação professor e aluno, impedindo que aconteça a afetividade. A

respondente  S1  fala  sobre  a  falta  de  sensibilidade  docente.  Para  ela,  se  não  houver

sensibilidade,  não  ocorre  o  respeito  mútuo  nem se  despertam maneiras  de  demonstrar  a

importância dos alunos. Logo, o afeto não se manifesta.

A respondente S2 se sente desestimulada com a falta de acompanhamento dos pais

e  isso recai  sobre a  sua prática  pedagógica,  fazendo do seu processo educativo algo  que

Libâneo  (1994)  chama  de  prática  mecânica,  que  consiste  justamente  em  transferir  o

conhecimento, sem troca e sem proximidade. A família e a escola devem estar em constante
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sintonia, caminhando juntas para que a criança trilhe uma estrada de sucesso, o professor

como mediador e agente transformador não pode trilhar essa estrada sozinho. 

A respondente S3 menciona a falta de empatia e o estresse como causador do

distanciamento, o que nos leva à fala de Esteve (1999), quando diz que o estresse pode afetar

a desenvoltura e eficiência do trabalho docente.  O estresse,  por vezes,  atrapalha a prática

docente e impede que exista a troca de afetos na relação professor e aluno.

4.5 A infância marcada pelo (a) professor (a) afetuoso (a) de forma positiva

Neste tópico, será feita uma busca na memória afetiva das entrevistadas quanto à

relação de algum professor na infância que ficou marcado, com a seguinte pergunta: Durante

a  sua  infância,  algum  (a)  professor  (a)  marcou  você  de  forma  positiva  na  relação  de

afetividade? De que forma?

Quadro 5: A infância marcada pelo (a) professor (a) afetuoso (a) de forma positiva
SUJEITO RESPOSTA

S1

A educação infantil é uma etapa que deixa marcas profundas, eu não me recordo muito bem
da minha, mas me lembro da primeira professora da minha filha, sempre carinhosa com a fala
mansa e super paciente, dedicada e sempre por perto, minha filha sentia um prazer enorme ao
ir para a escola e o dia que ocasionalmente a professora dela não estava na sala ela não queria
ficar, acredito que na minha ausência ela se sentia segura e protegida com a professora. Tive
problemas no ano seguinte, pois ela não queria outra professora. Ou seja, a forma afetiva em
que ela recebeu e "educou" minha filha durante o ano letivo ficou marcada tanto para ela
quanto para mim, enquanto mãe.

S2

Na minha infância, como qualquer outra criança que sai de seu lar, seu ambiente familiar para
um espaço totalmente novo, chorei  muito sentindo a falta  da minha mãe,  não entendia e
queria que ela entrasse na escola comigo. Uma professora da educação infantil que não era a
minha me pegou pelas mãos e me deu toda atenção e carinho, conversou comigo e não me
obrigou a ficar na sala de aula logo que entrava, ela me levava para um espaço que hoje sei
que se chama brinquedoteca, sentou comigo e brincou até que tudo ficasse mais calmo, me
lembro que ao chegar na escola eu queria ser acolhida por ela por que me sentia segura.

S3

Durante a infância não, mas no meu período de ensino médio tive uma professora que sempre
se preocupou muito com os alunos, que sempre nos via além de apenas alunos, éramos aos
olhos dela  seres  completos,  pessoas  que  tinham emoções e sentimentos.  Ela sempre será
lembrada por toda minha vida, ela sempre ensinou os alunos além de um conteúdo, ensinava
sobre  a  importância  de  ter  empatia  e  compreensão  com as  pessoas,  ensinou o  quanto  é
importante ter sensibilidade desde a infância até a vida adulta.

 Fonte: Da pesquisa.
As respostas das entrevistadas frisam a importância de o professor ser afetivo em

suas práticas pedagógicas, visto que a respondente S1 nos coloca a experiência afetiva com a

filha, a forma que a professora se aproximou e a acolheu fez total diferença ao despertar do

prazer de ir para escola, a criança se sentia segura e protegida perto da professora.

A S2 nos revela que a professora que ficou marcada não foi a regente de sua sala,

mas sim outra educadora, que percebeu seu choro e medo por estar em um espaço/ambiente
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novo,  acolheu-a  de  forma  carinhosa  e  paciente,  levando-a  para  um  ambiente  também

acolhedor. De acordo com Forneiro (1998), o ambiente, além de envolver o espaço físico,

refere-se  também  às  relações  que  se  estabelecem,  ressaltam-se  o  afeto  e  as  relações

interpessoais  entre  professor  e  aluno,  bem  como  a  interação  com  os  colegas  de  sala,

propiciando a aprendizagem. 

Já a respondente S3 destaca visão da professora para com os alunos, era um olhar

diferenciado, completo, ou seja, de acordo com Andrade (2014), essa visão profunda sobre o

aluno é definida da seguinte forma: perceber o aluno como alguém que pensa, sente e almeja.

Dessa forma, fica evidente a importância de o professor ter consciência de que ele não é só

um transmissor do conhecimento e sim um agente transformador da realidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver uma investigação que iria discorrer sobre a afetividade na relação

professor e aluno da educação infantil, este artigo se propôs a realizar uma reflexão sobre a

importância dos aspectos afetivos durante a formação do processo de ensino e aprendizagem,

como também na formação dos aspectos gerais das crianças que estão em nível escolar, no

sentido  de  que  deve  existir  afetividade  em todos  os  âmbitos,  de  acordo  com as  leituras

realizadas.

A  metodologia  em  que  a  pesquisa  se  desenvolveu  fez  uso  da  abordagem

qualitativa, de caráter explicativo, com o objetivo de compreender de que forma os docentes

aplicam e desenvolvem o afeto dentro da sala de aula e de que forma a educação ceifada na

afetividade contribui e traz resultados significativos. Como instrumento de coleta de dados,

utilizou-se questionário com 5 (cinco) perguntas abertas para 3 (três) professoras da educação

infantil III. 

Este estudo teve como foco apontar o valor da relação afetiva na educação infantil

como uma condição, um elemento essencial para servir à qualidade de desenvolvimento na

vida das crianças. Acima de tudo, podemos apostar que a educação infantil é uma fase de

grande importância para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

A afetividade na educação infantil auxilia de forma positiva no processo de ensino

e aprendizagem, relacionando-se ao ato de educar e cuidar no desenvolvimento integral da

criança, sendo imprescindível ao professor ter consciência dessa ação.

As salas de educação infantil devem ser pensadas e utilizadas como um elemento

para que o professor possa analisar suas próprias práticas pedagógicas, favorecendo à criança

um espaço físico, bem como um ambiente dinâmico e atrativo a fim de aguçar a curiosidade
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de processar todas as suas habilidades concretas no início de sua vida escolar, descobrindo

com prazer o mundo do conhecimento.

Diante disso, é muito importante entender a afetividade como base fundamental

na relação entre professor e aluno e preservá-la para que o desenvolvimento possa acontecer

de  forma adequada,  principalmente,  no que  diz  respeito  à  aprendizagem da criança.  Para

tanto,  é  essencial  que  a  criança  se  sinta  segura  durante  o  processo  e  quem irá  mediar,

transmitir essa segurança é o professor da educação infantil, através da afetividade.

No  que  pode  ser  observado  nas  respostas  coletadas  e  apresentadas,  podemos

afirmar que a afetividade se faz presente no ambiente educacional, com a intenção de atingir

resultados satisfatórios. Vale salientar que a afetividade é um desses elementos que devem

permanecer intrinsecamente na sala de aula.

A investigação  dessa  temática  pode  ser  aprofundada  em futuros  estudos,  pois

sabemos que a afetividade é um assunto que deve estar inserido nas práticas pedagógicas

constantemente. Esta pesquisa pode servir de auxílio para outros estudantes que percebam que

essa relação de afetividade é de suma importância dentro das salas de Educação Infantil para o

desenvolvimento da criança ou até mesmo para profissionais de outras áreas que desejam

conhecer mais sobre o assunto.
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RESUMO 
 
Há uma grande necessidade de se compreender o que é incluir, ou o que seria a inclusão, e
que não consiste na realização de uma simples matrícula e presença na instituição escolar de
ensino. A educação inclusiva faz-nos perceber e refletir que antes de qualquer ação para que a
inclusão aconteça,  é necessário substituir  nossos conceitos  capazes de estagnar  avanços e
melhorias  nas  relações  sociais  numa  perspectiva  inclusiva.  Nesse  sentido,  esta  pesquisa
objetivou investigar as práticas pedagógicas e sua contribuição para a inclusão escolar de
alunos com Síndrome de Down; analisar a relação professor-aluno frente à superação das
dificuldades encontradas no ambiente escolar; analisar as ações adotadas para o processo de
inclusão de crianças com Síndrome de Down em sala de aula, e refletir sobre a preparação e
formação do professor  para  o  trabalho de  inclusão  escolar.  Para  isto,  fora  realizada  uma
pesquisa  por  meio  da  aplicação  de  questionário  para  obtenção  das  informações,  aqui
apresentadas.  Os  resultados  da  pesquisa  apontaram  fortemente  dificuldades  e  desafios
enfrentados  pelos  professores  em sala  de  aula,  assim  como  a  insuficiência  de  formação
direcionada às práticas inclusivas para esses professores. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Inclusão Escolar. Síndrome de Down.  
 
ABTRACT 
 
There is a great need to understand what it is to include, or what inclusion would be, which
does not consist of a simple enrollment and presence in the educational institution, however,
inclusive education makes us realize and reflect that before of any action for inclusion to
happen,  it  is  necessary  to  replace  our  concepts  capable  of  stagnating  advances  and
improvements in social relations in an inclusive perspective. In this sense, this research aimed
to  investigate  the  pedagogical  practices  and  their  contribution  to  the  school  inclusion  of
students  with  Down  Syndrome,  to  analyze  the  teacher-student  relationship  in  order  to
overcome the difficulties found in the school environment; analyze the actions taken for the
inclusion process of children with Down syndrome in the classroom, and also reflect on the
preparation and training of teachers for school inclusion work. For this, a survey had been
carried out through the application of a questionnaire to obtain the information, which will be
presented here. The research results strongly pointed out difficulties and challenges faced by
teachers  in  the  classroom,  insufficient  training  directed  to  inclusive  practices  for  these
teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel do professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos vem se

modificando  no decorrer  do  tempo  para  acompanhar  a  mudanças  ocorridas  no  panorama

político  e  cultural  no  qual  a  escola  está  inserida.  Assim,  este  estudo  versa  sobre  uma

investigação acerca das práticas pedagógicas inclusivas do professor da sala de aula regular

no processo de inclusão da criança com  Síndrome de Down, nas séries iniciais  do ensino

fundamental.  

O interesse por esta temática surgiu das observações realizadas em uma sala de

aula de uma escola pública do município de Fortaleza, durante o acompanhamento de um

aluno  com Síndrome  de  Down.  Nesse  período,  foi  possível  observar  ações  diferenciadas

realizadas pela professora dos anos iniciais, com o objetivo de oferecer um ensino adequado

às  necessidades  e  especificidades  do  aluno  com deficiência,  buscando  incluí-lo  na  rotina

escolar  para  que  evoluísse,  conforme  suas  capacidades  e  habilidades.  Esse  trabalho

desenvolvido de forma diferenciada logo despertou interesse e admiração, fomentando o e

dessa pesquisa sobre a práticas pedagógicas e a inclusão desses alunos na sala de aula regular.

Esta pesquisa é relevante não somente para a área de educação, mas para todas as

pessoas interessadas em compreender como as práticas pedagógicas podem contribuir com a

inclusão  escolar  dos  alunos  com  deficiência,  uma  vez  que,  apesar  dos  grandes  avanços

tecnológicos e científicos, ainda se observa a ausência de modificações e adequações no plano

estrutural e pedagógico das instituições de ensino e,  também, nos espaços sociais  para as

pessoas com deficiência, dentre elas, as crianças com Síndrome de Down.  

O trabalho aborda ainda, impactos causados na vida dos alunos que apresentam

alguma deficiência, devido à ausência da efetivação das políticas de inclusão do nosso País.

Como  por  exemplo,  a  escassez  de  formação  dos  profissionais  da  docência  para  o

desenvolvimento de práticas de ensino inclusivas, que atendam as necessidades de todos os

alunos.  

Diante  desse  contexto,  o  presente  artigo  buscou  alcançar  sobre  a  atuação  do

professor  frente  à  inclusão  da  criança  com  Síndrome  de  Down na  sala  de  aula  regular,

formulando como ponto de partida para esta pesquisa, o seguinte questionamento: quais as
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práticas pedagógicas adotadas pelo professor da sala de aula para a inclusão dos estudantes

com Síndrome de Down, nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Para responder à pergunta citada foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo

exploratória, com professores de uma escola da rede municipal de ensino de Fortaleza, por

meio da aplicação de um questionário. Os dados coletados foram organizados e interpretados

a partir da análise de conteúdo (MINAYO, 1994).  

Esta  investigação  apresenta  como  principais  teóricos,  no  que  diz  respeito  a

Educação  Especial  na  perspectiva  inclusiva,  Mantoan  (2003);  Sassaki  (2010);  Mazzota

(2014); ao tratar o tema Formação de professores e práticas pedagógicas, foram utilizados os

textos de Garcia (1999); e, por fim, ao se referir aos aspectos metodológicos, os referenciais

teóricos foram embasados, prioritariamente, por Minayo (1994) e Gil (2002). 

Desta feita, o estudo teve por objetivo geral investigar as práticas pedagógicas e

sua contribuição para a inclusão escolar de alunos com Síndrome de Down. E por objetivos

específicos:  a)  analisar  a  relação  professor-aluno  frente  à  superação  das  dificuldades

encontradas no ambiente escolar; b) analisar as principais ações adotadas para o processo de

inclusão de crianças com Síndrome de Down em sala de aula; c) refletir acerca da formação e

preparação do professor para o trabalho de inclusão na sala de aula. 

 

2 EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICÊNCIA: ASPECTOS LEGAIS 

 

Ao longo da história ocorreram diversas transformações nas formas de interações

sociais  e,  devido aos  movimentos  mundiais  pelos  direitos  das  pessoas  com deficiência,  a

quebra de paradigmas no âmbito da inclusão de alunos com deficiência na escola de ensino

regular (SASSAKI, 2010). A visão limitada, preconceituosa e excludente sobre as pessoas

com deficiência, perdurou até o final do século passado (e, em alguns acasos, perdura até os

dias de hoje), quando uma parcela significativa da sociedade acreditou (e acredita) que essas

pessoas são incapazes, inválidas, inferiores e que, por essa razão, não possuem direitos e nem

tão pouco deveres.  

Sassaki  (2010)  aponta  que  a  partir  de  1994,  o  sistema  educacional  brasileiro

introduziu  novas  demandas  sobre  o  atendimento  às  pessoas  com deficiência,  desenhando

políticas educacionais e sociais a fim de atender as necessidades educativas especiais dessas

pessoas no contexto da escola regular. Essa mudança de visão da educação especial para uma
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perspectiva  de  educação  inclusiva  ocorreu  em  razão  das  garantias  legais  previstas  na

Constituição Federal (1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),

nº 9.394/96. 

Através de documentos oficiais foi possível compreender os direitos e deveres,

uma vez que essas leis garantem não só a pessoa com deficiência à liberdade e igualdade de

gozar e viver livremente, mas abrange os objetivos fundamentais para pleno desenvolvimento

da pessoa com ou sem deficiência, quando asseveram que a sociedade deve “promover o bem

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação” (BRASIL, 1988, p. 12).  

A LDBEN assegura em seu Capítulo V, Da Educação Especial, nos Artigos 58 e

59, a concepção de educação, sua organização e o papel dos estados e município no tocante a

essa modalidade de ensino, respectivamente, conforme se apresenta a seguir:  

 
 

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. §1º Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades
da clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será feito em
classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do
ensino regular. §3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado,
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 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 programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996 s.p). 
 

 
Corroborando a LDBEN (1996), a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), promulgada

em 2015, comprova em seu capítulo II, artigo IV que, toda pessoa com deficiência tem direito

à  igualdade  de  oportunidades  com as  demais  pessoas  e  não  sofrerá  nenhuma espécie  de

discriminação. 
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Na prática, entretanto, observa-se que apesar dos marcos legais  apresentados,  as

transformações na esfera educacional no que diz respeito à inclusão escolar da pessoa com

deficiência,  ainda  permanecem  longe  de  ser  efetivada.  Independentemente  do  caminho

percorrido pela inclusão educacional, a luta contra a discriminação e a ignorância acerca das

capacidades e direitos dessas pessoas ainda está longe do fim, cotidianamente nos deparamos

com uma cultura discriminatória, reafirmando que aquilo que está escrito nos documentos

legais ainda se distancia da prática efetivamente (MANTOAN, 2003).   

Para Mazzota (2014), a educação é caracterizada pela divisão inicial onde poucos

tinham acesso à educação, pois era privilégio de um determinado grupo, só então, depois da

democratização  da  escola  é  que  podemos  perceber  a  presença  das  fases  de  exclusão,

segregação, por conseguinte o processo de inclusão que ainda perpetua na luta e busca por

compreensão e espaço dentro da sociedade atual. 

 

2.1 A inclusão do aluno com Síndrome de Down na escola regular 

 

A Síndrome de Down é uma das anormalidades cromossômicas mais comum entre

os  recém-nascidos,  consequência  da  existência  de  um  cromossomo  a  mais,  21,  que  se

encontra em cada célula da pessoa (um a mais do que o normal). 

Schwartzman (2003) apresenta algumas características fundamentais das crianças

com Síndrome de Down a serem consideradas no processo de aprendizagem, como atraso

significativo no desenvolvimento motor que interfere no desenvolvimento de outros aspectos,

tais como, linguagem, cognição e comportamento. Assim, a criança com SD (Síndrome de

Down)  suas  habilidades  exploratórias  podem  apresentar  comportamentos  repetitivos,

estereotipados e, em alguns casos, impulsivo e desorganizado, que dificultam a aquisição de

novos conhecimentos.  

As crianças com essa síndrome possuem limitações e são mais lentas no processo

de aprendizagem, necessitando de mais tempo para percepção e acomodação de informações.

Apesar de demorarem um pouco mais para atingirem a maturidade do seu desenvolvimento,

as  crianças  com SD quando  estimuladas  da  maneira  adequada  e  com acompanhamentos

especializados que favoreçam o processo de crescimento físico, psicomotor, afetivoemocional

e social, são capazes de desenvolver várias habilidades (VOIVODIC, 2008). 

No  que  está  relacionado  ao  aspecto  cognitivo,  à  deficiência  intelectual  é

considerada  umas  das  características  mais  presentes  na  SD,  por  essa  razão,  em algumas
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atividades  motoras,  relações  com  os  ambientes  e  os  processamentos  de  informações

acontecem  de  forma  mais  vagarosa,  dificultando,  retardando  ou  comprometendo  outras

aquisições necessárias ao desenvolvimento de suas habilidades. 

De acordo com Schwartzman (2003), a linguagem é a área na qual a criança com SD

demonstra, em geral, os maiores atrasos. Apesar dessas dificuldades, a maioria das pessoas

com  SD  fazem  uso  funcional  da  linguagem  e  compreendem  as  regras  utilizadas  na

conversação, porém as habilidades para a comunicação são bastante variáveis entre elas. Por

isso, até a forma como o professor se direciona a comunicação com essa criança deve ser

estratégica, de fácil compreensão, nas rodas de conversa, estimular ao diálogo, à conversação

e a interação verbal/oral  com os colegas de sala para que se ultrapasse essa barreira com

sucesso. 

Uma característica muito importante no processo de aprendizagem e desenvolvimento

das questões cognitivas é a atenção. Esse mecanismo na pessoa com SD possui um curto

período de duração. Por essa razão, o professor precisa conhecer bem as dificuldades dos seus

alunos para desenvolver estratégias baseadas nas suas necessidades cognitivas, não realizando

atividades  de  longa  duração  e  flexibilizando  o  conteúdo,  com  o  objetivo  de  facilitar  a

compreensão do assunto trabalhado. Além de proporcionar ambientes lúdicos e utilização de

recursos didáticos para alcançá-lo em uma aprendizagem significativa.  

Diante desse contexto, para atender as necessidades específicas dos alunos com SD, a

escola  que  pretende  ser  inclusiva  (gestores,  professores  e  demais  profissionais)  deve

considerar  a  forma  de  acolhimento  desses  alunos,  considerando  suas  características  de

interação com o meio no qual está inserido e a influência exercida por ele de forma direta ou

indireta nas etapas do seu desenvolvimento.  

         A Educação Inclusiva é o processo de ensino dos alunos com deficiência,

transtorno  global  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação  em  todas  as

instituições regulares de ensino, independentemente da etapa e/ou modalidade da Educação. A

Educação Inclusiva além de colocar esses alunos juntamente com as demais, oferecendo-lhes

o atendimento necessário e adequado às suas necessidades individuais, também busca acabar

com a discriminação, a segregação e exclusão para o surgimento de uma sociedade mais justa

e igualitária.  

        Merech (2000, p. 2) aponta que “a inclusão é o processo de atendimento de

pessoas que apresentam diferenças em seu processo de desenvolvimento cognitivos, social e

afetivo/emocional, na rede regular de ensino”. Para Mantoan (2003), a inclusão escolar é uma

quebra de paradigma e como tal, apresenta-se cercada de incertezas, mas também de ousadia
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em  busca  de  mudanças,  uma  vez  que,  nossas  ações  também  são  baseadas  em  padrões,

determinadas regras ou normas capazes de nos tornar limitados quanto aos desafios propostos

pela inclusão, pois somos indivíduos cercados de conceitos, princípios e costumes. 

A inclusão é desafiadora porque para incluir é preciso conhecer e reconhecer o

outro dentro das suas capacidades, habilidades e potencialidades de aprendizagem. Assim, a

Educação  Inclusiva  deve  ser  acolhedora  e  possibilitar  a  interação  com  o  outro,  o

compartilhamento do conhecimento e a relação com a diversidade. Dessa forma, todos se

tornam participantes da sociedade, cada um com suas diferenças (CAVALCANTE, 2005). 

Entende-se  que  a  Educação  Inclusiva  busca  romper  com  as  barreiras  da

discriminação,  superando  a  segregação  e  exclusão,  que  outrora  dominavam os  diferentes

espaços  sociais,  principalmente,  nas  instituições  de  ensino,  empresas,  escolas-creches,

espaços públicos e privados etc. Sobre a inclusão escolar, Mantoan (1997, p. 21) aponta: 

  

O motivo que sustenta a  luta  pela inclusão  como uma nova perspectiva  para  as
pessoas com deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino nas escolas públicas e
privadas, de modo que se tornem aptas para responder às necessidades de cada um
de seus alunos, de acordo com suas especificidades, sem cair nas teias da educação
especial e suas modalidades de exclusão (MANTOAN, 1997, p. 21). 
 

 De fato, a verdadeira prática da inclusão ainda se encontra distante do ideal, segundo

asseguram diversas pesquisas e estudos realizados na área, contudo, há no país diversas leis e

políticas públicas que reafirmam a importância de uma maior conscientização da sociedade

para os direitos das pessoas com deficiências. Essa mesma sociedade que ainda exclui, faz

separação e seleção das pessoas em razão das suas diferenças, na contramão do que testifica

os marcos legais que regulam os direitos dessas pessoas.  

Tal fato pode ser facilmente percebido no desinteresse dos sistemas de ensino em

reorganizar suas estruturas físicas e práticas pedagógicas para atender a todos os alunos de

acordo  com suas  necessidades  individuais.  Também pode  ser  constatado,  na  garantia  do

acesso à matrícula para o aluno frequentar as aulas, mas sem qualquer preocupação com o

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. 

Mantoan (2003, p. 34) afirma que “a inclusão deriva de sistemas educativos que

não são recortados nas modalidades regulares e especiais, pois essas se destinam a receber

alunos aos quais impomos uma identidade, uma capacidade de aprender, de acordo com suas

características pessoais”. A autora destaca ainda que, na busca por uma sociedade inclusiva é

preciso  rever  conceitos,  confrontar  a  exclusão,  a  discriminação  e  aderir  a  prática  do

conhecimento e reconhecimento do outro mesmo com suas diferenças. 
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Portanto, a inclusão é um desafio da família, da gestão escolar, dos professores, dos

funcionários, dos especialistas, dos profissionais da saúde, enfim, a sociedade como um todo.

E para superar esse desafio, um passo importante é a mudança do olhar para a realidade da

educação inclusiva, ou seja, não só o meio social e todos que compõem a sociedade, mas

principalmente,  da  escola,  considerada  instrumento  de  disseminação  de  ideias,

compartilhamento de conhecimentos e também de grande participação e variedade cultural,

onde estão presentes pessoas de diferentes raças, línguas, cor, religiões e níveis sociais.  

Sobre  a  necessidade  de  alterações  na  composição  da  escola,  visando  sua  questão

estrutural, pedagógica e social, Glat (2007, p. 16) descreve que,  

 

Para tornar-se inclusiva a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão,
e rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e
que  nela  interferem.  Precisa  realimentar  sua  estrutura,  organização,  seu  projeto
político-pedagógico, seus recursos didáticos, metodologias e estratégias de ensino,
bem como suas práticas avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola precisa,
sobretudo, transformar suas intenções e escolhas curriculares, oferecendo um ensino
diferenciado que favoreça o desenvolvimento e a inclusão social (GLAT, 2007, p.
16). 
 

 Diante  dessa  premissa,  a  escola  como  um  dos  principais  meios  de  interação  e

preparação do indivíduo, precisa adequar-se e preparar-se para receber alunos com diferentes

deficiências, dentre eles, as crianças com Síndrome de Down, dando o suporte necessário que

precisam para ter acesso ao conhecimento e desenvolver-se, visando uma vida melhor e ter

autonomia para o futuro.  

Glat  (2007)  destaca  que  a  transformação  nas  intenções  e  seleções  curriculares,  as

escolhas  de  metodologias  e  das  estratégias  devem  acontecer,  como  uma  análise,  uma

avaliação e uma reflexão da prática docente e de toda a gestão presente na escola, então,

perceberemos as transformações e novos olhares para a prática da inclusão. 

 

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS INCLUSIVAS 

 

A atualidade  pode  ser  caracterizada  pela  necessidade  emergente  de  capacitação  e

aperfeiçoamento  na  especialização  de  professores  do  campo  educacional,  oriunda  dos

cenários  nacional  e  mundial  agregada  às  novas  oportunidades  de  conhecimentos,

consequências da evolução na área da informática e avanços tecnológicos educacionais.  É

imprescindível a formação de professores, no que diz respeito a sua prática, pois consiste no
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fortalecimento de novos paradigmas de construção, objetivando uma reflexão sobre as suas

práticas escolares que é essencial na formação docente.  

Nessa perspectiva,  o professor formado deve destacar-se como investigador, aquele

que reflete, julga e produz conhecimentos capazes de influentemente provocar transformações

no  que  diz  respeito  a  prática  docente,  tanto  na  sua  própria  vida  como  na  de  seu  aluno

(SOBRINHO, 2011). 

É preciso entender que não se trata apenas de investimento na formação docente 

inicial de professores, pois não atenderia a complexidade das exigências que apresentam a

sociedade,  especificamente  aos  paradigmas  da  educação  inclusiva,  ou  seja,  as  mudanças

necessárias  para  o  campo  educacional  da  perspectiva  da  inclusão  dependem de  diversas

condições, Mendes, (2002) afirma que, é preciso compreender que mudanças na educação

para atender ao paradigma vigente de inclusão educacional dependem de diversos fatores,

como, por exemplo, o contexto social, econômico e cultural em que se insere a escola, as

concepções e representações sociais relativas à deficiência e, por fim, os recursos materiais e

os financiamentos disponíveis à escola. 

No que diz  respeito  ao campo da educação na visão inclusiva,  os  professores

devem ter formação e preparação para atender aos desafios e necessidades dos dias atuais.

Portanto, acredita-se que a formação do professor deve impulsioná-lo à mobilização, instigar

seus conhecimentos, encadeá-los às suas competências através da ação e reflexão da teoria e

da prática.  

A formação e preparação do professor estão além do estudo de uma disciplina no

período de formação inicial na universidade, ou de qualquer outro conteúdo presente em sua

grade curricular. Esta não é uma preocupação deste tempo, assim como nas demais funções do

mercado de trabalho, os profissionais de outras vertentes devem dispor de habilidades técnicas

e científicas, os professores os quais exercem esse ofício, devem estar seguros quanto aos

conhecimentos acerca da ciência, sejam capazes de desenvolver métodos, e técnicas do saber,

Garcia (1999) afirma que na docência, assim como em outras profissões é preciso assegurar

que as pessoas que a exercem tenham um domínio adequado da ciência técnica e arte, ou seja,

habilidades para desenvolvimento na área educacional. 

Portanto, a formação de professores representa um encontro interativo onde seu 

maior  objetivo,  pode-se  dizer  que  seria  a  visão  de  mudança  naqueles  momentos  de

aprendizado entre professor e aluno na universidade em formação acadêmica, ou de formador
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pedagógico  para  formandos,  ou  seja,  para  que  haja  mudanças,  esses  sujeitos  devem

incialmente  promover  intervenções,  entendendo  que  em  cada  um  deles  é  uma  busca

individual/coletiva por aperfeiçoamento das capacidades desse professor, ou seu objetivo em

adquirir novos conhecimentos, acerca do conceito da formação de professores, Garcia (1999,

p. 26) afirma que, 

  
A formação de professores é área de conhecimentos, investigação e de propostas
teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar estuda os
processos  dos  quais  os  professores  em  formação  ou  exercício  simplificam
individualmente ou em equipe em experiências de aprendizagem através das quais
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos competências e disposições e que
lhes  permite  intervir  profissionalmente  no  desenvolvimento  do  seu  ensino  do
currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os
alunos recebem (GARCIA, 1999, p. 26). 

 

 Diante disso, a formação de professores pode ser entendida como um processo de

busca por melhorias, crescimento profissional e dedicação no desempenho de seu ofício e na

investigação para um ensino de qualidade e consequentemente uma educação de qualidade.

Há importância  na reflexão sobre a prática,  pois  para que haja transformações no campo

educacional numa visão inclusiva, se faz necessário que o professor abra mão de uma prática

de abordagem tradicional e se posicione de maneira flexiva e reflexiva, capaz de repensar

sobre suas próprias práticas, e na perspectiva prática ele a reconheça como um componente

fundamental para o exercício de sua profissão de forma competente. 

O processo que envolve as mudanças para novas visões na educação inclusiva,

partindo de professores ocorrerão aos poucos, em passos lentos, mas no que diz respeito ao

ideal de inclusão, é uma luta que acontecerá, ou seja, essa luta continuará caminhando de

forma intensa, pois extenso é esse caminho entre o discurso e a prática. Entretanto, a educação

na perspectiva da inclusão percorre em avanços, propondo aquilo que é novo, e na realidade a

sociedade de forma geral, principalmente professores e agentes educacionais, devem buscar

sempre por uma nova visão acerca das diferenças, da diversidade, da aceitação, tendo em vista

que, a fundamentação de educadores está na revisão, na análise de suas próprias práticas.  

  

A  melhora  da  qualidade  da  educação  implica  a  formação  permanente  dos
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a prática. É
pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal altamente qualificado,
que é possível perceber embutida na prática uma teoria não percebida ainda, pouco
percebida ou já percebida, mas pouco assumida (FREIRE, 2001, p. 72). 

 

 Portanto, percebe-se que na prática há uma teoria que ainda se desconhece e na

teoria há uma prática também a descobrir,  mas entende-se a partir  dessa análise sobre os
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professores  participantes  e  contribuintes  da  sociedade  atual  na  busca  por  essa  sociedade

inclusiva,  o cultivo de valores focados essencialmente nos direitos humanos,  iniciando na

simplicidade e atuação prática da sala de aula, a reflexão se de fato há mesmo esta prática de

inclusão numa visão e percepção das diferentes condições humanas. 

Um dos muitos desafios que recaem sobre o professor, é a responsabilidade em

responder as expectativas traçadas para com ele na prática da inclusão, nota-se que ele talvez

seja  visto  como  o  mediador  principal  para  esse  processo  de  inclusão.  Deve-se  levar  em

consideração sua formação para que possa atender  e  exercer  de forma colaborativa nesse

processo, ou seja, há a necessidade de preparação/formação necessária para que consigam

assistir  a esses alunos e atendê-los de acordo com exigências ou especificidades para seu

desenvolvimento.  

Os registros nos documentos levam em consideração se esse profissional alcança

este  objetivo  de  responder  a  esta  prática,  são  grandes  as  responsabilidades  cometidas  ao

professor  do  ensino  regular:  espera-se  que  utilize  estratégias  e  desenvolva  atividades  de

ensino individualizado junto da criança com deficiência, mantenha um programa eficaz para o

resto do grupo e colabore na integração social da classe. Sem a formação fundamental para

responder às necessidades educativas destes alunos, não conhecendo muitas vezes a natureza

dos seus problemas e as implicações que tem no seu processo educativo, os professores do

ensino regular não lhes podem prestar o apoio adequado (CORREIA, 1999). 

A atenção também é voltada para a prática pedagógica na inclusão do aluno com

deficiência no contexto escolar,  ou em sala de aula,  “[...]  a predisposição dos professores

frente à diversidade tem um papel decisivo na compreensão das diferenças individuais, em sua

aceitação  e  respeito,  criando,  removendo  ou  intensificando  os  obstáculos  já  existentes”

(CARVALHO, 2003, p. 59).  

Todavia, é uma realidade que nem sempre esses educadores estão devidamente

preparados, ou se quer dispõem de conhecimentos necessários para atender a esses desafios. É

relevante  considerar  também a formação inicial  de  professores  que  em muitas  vezes  não

atendem as exigências necessárias  propostas  na perspectiva da inclusão e  não é apenas  a

vivência diária do professor que o fará compreender esses desafios, contudo, se faz necessário

sua formação continuada para que ele assuma uma posição criativa frentes as dificuldades

encontradas e a enfrentar. 

Diante das adversidades na inclusão, esses professores vão amadurecendo em suas

práticas  em  sala  de  aula,  assim,  realizando  um  trabalho  de  ação  e  reflexão  da  prática.

Professores evoluem na sua maneira de fazer acontecer a aprendizagem nas suas aulas, pois a



142

presença de crianças com deficiência na sala de aula pode provocar,  em seus professores,

mudanças metodológicas e organizativas, de modo a criar um ambiente de aprendizagem mais

rico para todos (CARVALHO, 2003).  

A  respeito  das  mudanças  necessárias  no  currículo  da  formação  inicial  dos

professores ao longo dos anos, Garcia, (1999. p. 77) aponta que “[...] história deu-nos disso

bons exemplos, que o currículo da formação de professores, a sua extensão e qualidade tem

sido largamente determinado e influenciado pelas necessidades sociais, políticas, econômicas

e etc., da sociedade em cada momento histórico”.  

As novas  concepções  educacionais,  principalmente  na perspectiva da  inclusão,

buscam por  professores  dispostos  e  dinâmicos,  requer  criatividade  em seus  perfis,  e  no

exercício  de  seu  ofício  ser  competente  e  eficiente,  mesmo que  as  programações  de  seus

currículos sejam atualizadas de acordo com as necessidades ao decorrer dos anos dentro da

sociedade,  este  então  é  um positivo  sinal  de  avanço  sobre  a  visão  moderna  na  inclusão

buscando uma sociedade cada vez mais inclusiva e democrática. 

É  bastante  comum  ouvir-se  que,  o  que  há  de  mais  desafiador  na  prática  da

inclusão de alunos com deficiência na escola, é justamente a ausência de apoio no que diz

respeito à formação continuada dentro da escola que pode ser planejada e oferecida pelo corpo

gestor para que tenham segurança na realização do trabalho de inclusão em sala de aula, pois

mesmo com avanços tecnológicos, a existência de recursos interativos e didáticos, na maioria

das vezes, há escolas sem acesso a tais recursos, levando a escola a se distanciar pelo fato

dessas  necessidades  não  serem  supridas  e  ao  longo  dos  anos  se  torna  uma  jornada  de

reproduções de diversos problemas. 

 

4 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para  alcançarmos  os  objetivos  propostos  na  projeção  deste  estudo,  utilizamos

como metodologia a pesquisa de natureza qualitativa que, segundo Bogdan; Biklen (1982) é o

ambiente natural como sua fonte direta de observação e dados e o pesquisador como seu

principal instrumento.  

Quanto à tipologia deste estudo, caracteriza-se como uma pesquisa Bibliográfica,

do tipo exploratório, que segundo Lakatos; Marconi (2013 p. 5) “a pesquisa bibliográfica, ou

de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas monografias,

teses, material cartográfico etc.”. 
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Segundo  Gil  (2002),  a  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base  em

material já elaborado, constituídos principalmente de livros e artigos científicos.  

Para a realização desta pesquisa foram analisados materiais já publicados, mas

também para resultados e discussões, o questionário que fora aplicado aos participantes desta

pesquisa. 

Sobre o conceito do questionário como instrumento de investigação e coleta de

dados, Gil (2002) diz que se pode definir como técnica de investigação composta por um

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter informações sobre

conhecimentos, crenças,  sentimentos, valores,  interesses, expectativas,  aspirações,  temores,

comportamento presente ou passado etc. 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nessa seção foi apresentado o instrumento de análise de dados da pesquisa, que

foram  as  observações  e  o  questionário  com  perguntas,  onde  seguem  abaixo  os  quadros

elaborados com as respostas dos participantes. 

O Quadro 1 expressa o perfil de cada professor que teve participação respondendo

ao questionário como instrumento de coleta de dados, colaborando na realização deste estudo,

perguntas traçadas sobre: Gênero, faixa etária, tempo de formação, tempo na instituição e

nível de escolaridade. 

  

Quadro 1: Perfil dos Respondentes. 

RESPONDENTES GÊNERO 
FAIXA

ETÁRIA 
TEMPO DE

FORMAÇÃO 
TEMPO NA

INSTITUIÇÃO 
NÍVEL DE

ESCOLARIDADE 

RP1 Feminino 
Acima de
35 anos 

Mais de 10 anos 
Entre 10 e 14 anos Mestrado em

andamento 

RP2 Masculino 
Entre 25 e
35 anos 

Entre 1 e 4 anos Entre 1 e 4 anos 
Graduação e

especialização 

Fonte: Elaboração dos autores (2020). 

 

Conforme foi apresentado acima, os respondentes são professores, que possuem

pós-graduação completa; a RP1 possui mestrado em educação, e atua na instituição por mais

tempo que o RP2. A opinião dos professores acerca da inclusão escolar foi apresentada a

seguir: 

  
Acredito  na  inclusão  como  um grande  benefício  para  todos,  além  de  ser  um
direito. Quando bem acolhida, ela traz crescimento para todos da sala. Torna as
crianças  mais  solidárias  e  humanas  e  colabora  significadamente  com  o
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desempenho escolar. Porém, ainda há muito a ser feito para que a inclusão de fato
aconteça (RP 1). A Inclusão Escolar é fundamental para as crianças se sentirem
bem, e de fato serem acolhidas em suas escolas. (RP 2). 

 
 

Observa-se que nas respostas dos professores (RP1 e RP2) que ambos acreditam

na inclusão e a enxergam como um bem comum a todos, um direito, que é benéfico tanto para

as próprias crianças com deficiência, quanto às demais que compõem a escola ou a sala de

aula,  ou seja,  a presença da inclusão traz diretas influências sobre a vida dos alunos que

convivem numa escola ou sala de aula onde há a prática da inclusão. A respondente 1 destaca

a importância do bom acolhimento dessas crianças,  assim como também o respondente 2

completa sobre o acolher das escolas. 

Em concordância com a opinião dos respondentes Cavalcante (2005) afirma que a

educação inclusiva  é  acolhedora,  sem exceção,  possibilitando a  interação com o outro,  o

compartilhamento do conhecimento e a relação com a diversidade, assim, todos se tornam

participantes da sociedade, cada um com suas diferenças. 

Para  o  processo  de  inclusão,  se  faz  necessário  que  o  educador  conheça  e

reconheça a pessoa com deficiência no contexto escolar, suas habilidades e potencialidades,

acima de tudo como ser humano, em igualdade, com direitos e deveres, e também mudar seu

olhar acerca da inclusão, do quanto ela contribui para o avanço da sociedade no decorrer dos

tempos,  iniciando  pela  instituição  responsável  pela  socialização  e  compartilhamento  de

conhecimentos, a escola.  

A seguir, apresenta-se o relato das dificuldades enfrentadas pelos professores em 

sala de aula com os alunos com SD, através do questionamento: Qual a maior dificuldade que

você enfrenta com a criança com síndrome de Down na escola? 

 Quadro 2: Dificuldades Enfrentadas 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

RP.1 Minha experiência mostra que cada criança carrega em si as dificuldades próprias, porém
uma  criança  com  síndrome  de  Down  exige  uma  maior  esforço  e  conhecimento  do
professor. A criança com síndrome de Down tem idade cronológica diferente de idade
funcional,  desta  forma,  não  devemos  esperar  uma  resposta  idêntica  à  resposta  das
crianças  sem  a  síndrome.  Esta  deficiência  decorre  de  lesões  cerebrais  e  desajustes
funcionais do sistema nervoso e cabe ao professor observar e adequar as estratégias da
aula, de forma a incluir essa criança. Outra dificuldade, diz respeito à falta de materiais
apropriado  para  essa  criança  e  a  ausência  de  um  trabalho  continuado  na  própria
instituição.  Nesse  contexto,  o  grande  desafio  é  dar  aos  professores  conhecimentos
necessários que os levem construir uma boa relação com a criança. 

RP. 2 No começo foi muito difícil, pelo fato de nunca ter trabalhado com Down. Nos primeiros
meses ele ainda não me via como seu professor, foi um processo demorado, porém, com
o tempo tudo foi ficando mais tranquilo. 

Fonte: Elaboração dos autores (2020). 
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Acerca  das  dificuldades  enfrentadas,  o  respondente  2  relata  a  dificuldade  na

relação com o aluno, assim, a criança não o reconhecia como professor, e inicialmente foi

bem  mais  difícil,  mas  diante  de  um  processo  demorado,  tudo  ficou  mais  tranquilo.  O

respondente 1 apresenta o reconhecimento da particularidade que cada criança carrega dentro

de si,  e sobre a criança com a síndrome de Down,  tem seu amadurecimento cronológico

diferente  da  idade  funcional,  e  que  para  o  trabalho  com  a  criança  exige  esforço  e

conhecimento do professor para que consiga entender e estabelecer estratégias adequadas para

atendê-lo e incluí-lo. Relata também sobre a falta de materiais adequados para a realização

desse trabalho em sala de aula que não há na escola e um apoio de trabalho continuado na

própria instituição para professores para que possam desenvolver melhores estratégias.  

Para  complementar  sobre  a  criança  com  SD,  Schwartzman  (2003)  apresenta

algumas características fundamentais a serem consideradas no processo de aprendizagem. O

desenvolvimento motor das crianças com SD apresenta um atraso significativo que, segundo o

autor, vai interferir no desenvolvimento de outros aspectos, pois é por meio da exploração do

ambiente  que  a  criança  constrói  seu  conhecimento  do  mundo,  assim seu  comportamento

exploratório pode apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados, sendo impulsivos e

desorganizados,  dificultando um conhecimento  consistente  do  ambiente  e  durando menos

tempo (SCHWARTZMAN, 2003). 

Como já citado nas linhas anteriormente, o professor precisa enxergar a criança

com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, como um ser capaz de aprender, tendo

em vista suas particularidades,  especificidades e também cada uma com suas dificuldades

individuais. O respondente 1 também apresenta a dificuldade da falta de recursos adequados

para o trabalho didático com o aluno,  e outra questão relevante é  a respeito  do apoio da

instituição ou gestão para um trabalho interno continuado para professores. 

Este item aborda a descrição do uso de estratégias em sala de aula pelo professor

para que haja inclusão do aluno e nesse contexto a inserção na rotina escolar. Dados coletados

tendo como pergunta: Como são direcionadas as atividades dentro da sala de aula para a

inclusão do aluno com SD? 
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Quadro 3: Metodologia e Estratégias 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

RP.1 

Como com todas as crianças, precisamos ter uma rotina que ao longo do ano precisa ser
ajustada. Inicialmente, faz-se necessário conhecer a criança, suas possibilidades e limites
e a partir daí, estabelecer estratégias de trabalho. É imprescindível, que fique claro o que
pode e não pode ser permitido. 
Ter a hora de brincar e guardar os brinquedos. 
Só trocar o brinquedo quando guardar o outro. 
Participar das atividades diária: roda de conversa. 
Participar da explicação coletiva e depois o professor adequar a explicação, para que a 
criança não fique fora. 
Elogiar cada conquista e possibilitar a participação da criança em trabalhos em grupo. 
A criança com Síndrome de Down apresenta um curto período de atenção, elas 
facilmente se distraem e para envolver em sua de aprendizagem, é importante dividir as 
atividades em partes. O plano precisa ter flexibilidade a mudanças. 
Pela dificuldade na fala, é importante praticar a conversa de forma clara e possibilitar sua
participação nas rodas de conversa, valorizando a ideia e ou argumento da criança. 
O  contato  com  os  pais  é  imprescindível,  para  saber  e  compreender  a  criança.  É
importante,  também,  planejar  as  aulas  com adaptação  e  antecipação  para  reduzir  as
barreiras à aprendizagem. 

RP.2 
Nós professores recebemos orientações da Professora do AEE, algumas atividades que
possibilita ele está inserido no contexto da sala de aula. 

Fonte: Elaboração dos autores (2020). 

 

Acerca do direcionamento das estratégias dentro de sala de aula utilizadas pelo 

professor, o respondente 1 apresenta que, o aluno precisa de uma rotina diária assim como as

demais  crianças  e  que  ao  longo do ano essa  rotina  precisa  ser  ajustada,  inicialmente  ele

reconhece que o professor precisa conhecer a criança e as possibilidades e limites e a partir

daí, estabelecer novas estratégias de trabalho adequadas para esta criança e deixa claro o que

pode ser permitido e o que não pode ser permitido,  desta forma, a professora estabeleceu

algumas metas a serem realizadas durante esse processo para que o aluno esteja incluído. 

A RP1 ainda destaca sobre a facilidade de distração que apesenta a criança com

SD, e fala sobre a importância da divisão das atividades em partes para que aos poucos ela

aprenda em cada atividade, ainda considera que as mudanças em sala podem  se iniciar pelo

planejamento do professor, quando de fato ele torna esse plano flexivo, para que as aulas

sejam adaptadas para este aluno também, de preferência com antecedência, assim diminuindo

as barreiras para a aprendizagem desse aluno.  

Também apresenta uma das dificuldades da criança com Síndrome de Down que é

em relação a fala e destaca a importância da participação da criança nas rodas de conversa,

valorizando  a  ideia  e  também o  seu  argumento.  Defende  o  contato  com os  pais,  que  é

indispensável para que possam compreender a criança. No que diz respeito ao direcionamento

de estratégias em sala  o respondente 2 considera o apoio e  as  orientações  que recebe da
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professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sobre algumas atividades que

possibilitam a inserção do aluno no contexto da sala de aula. 

No que se refere a uma das dificuldades apresentadas pela professora, a questão

da linguagem da pessoa com SD, Schwartzman (2003) diz que, a Linguagem é a área na qual

a criança com SD demonstra,  em geral,  os maiores atrasos.  Apesar dessas dificuldades, a

maioria das pessoas com SD fazem uso funcional da linguagem e compreendem as regras

utilizadas na conversação, porém as habilidades para a comunicação são bastante variáveis

entre elas.  

Devemos  considerar  a  participação  e  o  papel  do  professor  do  AEE  que

desenvolveum excelente trabalho nas  instituições de ensino dando o apoio necessário aos

professores,  nas  orientações  acerca  do  direcionamento  de  atividades,  até  mesmo  sua

participação direta no planejamento de aulas dos professores, e de estratégias que alcancem a

criança com SD, não somente ela, mas aos demais alunos com deficiência.  

É indispensável destacar o quanto obtemos bons resultados quando nos mantemos 

organizados como indivíduos no cotidiano, ou seja, como ela influencia diretamente no nosso

desenvolvimento,  seja  em  qual  área  for,  profissional,  pessoal,  social,  acadêmica  e  etc.

Portanto,  a  organização  do professor,  da  sala,  o  estabelecimento  de  uma rotina  flexiva  a

alterações ao decorrer do ano para incluir esse aluno, é imprescindível o contato do professor

com a família, pois, como a criança não tem uma linguagem ainda madura, esse professor

busca conhecer  mais  sobre o aluno e sobre a deficiência  para que faça um planejamento

direcionado e focado no desenvolvimento de aprendizagem, realizando sua inclusão.  

É  louvável,  a  partir  do  momento  que  apesar  das  dificuldades  em  relação  à

ausência de formação continuada voltada para ações  para o trabalho de inclusão,  nota-se

disponibilidade e empatia, e é essa disposição que é necessária. A busca por aperfeiçoamento

com o objetivo de atender esses alunos, perceber a necessidade dele e realizar um trabalho até

simples, mas eficaz, que pode resultar no avanço desejado.  

Neste ponto, observa-se a relação professor-aluno e a importância da interação

entre eles, tal como na contribuição da conquista afetiva para o direcionamento de estratégias,

em que esse professor precisa exercer  uma postura de confiança.  Os dados abaixo foram

extraídos a partir do questionamento: Qual sua relação com o aluno com Síndrome de Down? 
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Quadro 4: Relação Professor-aluno 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

RP.1 

Minha experiência com o aluno inicialmente, não foi fácil. Ele apresentava-se muito
arredio, cuspia e esmurrava todos que chegavam perto e só queria ficar fora de sala. A
minha  primeira  atitude  foi  impor  o  limite,  não  foi  fácil,  mas  bastante  gratificante,
quando ele entendeu e acolheu minha proposta. A partir desse ponto, foi maravilhoso. A
criança  evoluiu  consideravelmente,  tornou-se  agradável  e  muito  amado  pelo  grupo.
Todos em sala queriam ele na equipe e entendiam suas limitações, mas incentivavam
suas possibilidades. 
Vale ressaltar que já tive outros alunos com a síndrome de Down e estes sempre se
mostravam  meigos  e  amáveis,  apresentando  apenas  as  dificuldades  próprias  da
síndrome. 

RP.2 
A relação de início foi bem desafiadora, ele não parava na sala de aula, e quando ele
ficava,  acabava derrubando tudo na  sala.  Porém, como muito trabalho e dedicação,
conseguimos conquista-lo. 

Fonte: Elaboração dos autores (2020). 

 
No que concerne as respostas dos professores, o respondente 1 relata a dificuldade

inicialmente encontrada na sua experiência  com o aluno com SD, pois ele  apresentava-se

arredio, separado ou isolado. Algumas atitudes desagradáveis no tratamento com os colegas e

com o professor, não permitia nenhuma aproximação e o aluno preferia ficar fora da sala, no

entanto  a  primeira  atitude  da  professora  foi  estabelecer  limites,  o  que  não foi  fácil,  mas

gratificante quando ele compreendeu e acolheu a proposta da professora.  

Ela descreve como maravilhoso, pois houve evolução considerável da criança que

se tornou agradável e muito amada pelo grupo. Relata também a participação da criança com

SD nas equipes com os alunos e que eles desejavam a participação da criança em seus grupos

e  incentivavam  suas  possibilidades.  A  professora  também  ainda  destaca  que  já  havia

trabalhado com outros alunos com síndrome de Down e que eles se mostravam meigos e

amáveis apresentando apenas as dificuldades da síndrome. 

De maneira breve e resumida, o respondente 2 também apresenta sua dificuldade,

também já citada pelo respondente 1, pois o aluno mostrava um comportamento desafiador

inicialmente  e  não parava  em sala,  quando havia  permanência,  acabava derrubando tudo,

porém, com muito trabalho e dedicação houve conquista. 

Constata-se, portanto, que o professor não precisa se portar ou mostrar-se como aquele que é

autoritário, impondo medo, entretanto, o aluno deve percebê-lo como aquele em quem se pode

depositar  confiança,  um  educador  de  maneira  a  facilitar,  compreender  e  entender  as

dificuldades dele, aproximar-se e ser capaz de relacionar-se com o outro.  
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Levou-se em consideração a importância do impacto da relação do professor com

o aluno na vida da criança, principalmente do aluno com Síndrome de Down, de como este

professor o reconhece acima da deficiência como ser capaz de aprender, com potencialidades,

habilidades a serem descobertas, com suas especificidades.  

Porém,  com sentimentos  aquele  que  sente,  percebe  a  forma  de  atuação  desse

professor para com seus alunos, marca a história de cada um principalmente do aluno com

deficiência, ele é capaz de perceber as acepções, indiferenças, ele também pode sentir. 

Nesta seção, foram expostas as respostas coletadas e com isso, refletimos acerca

da formação de professores e a preparação para o trabalho de inclusão, visto que, o papel e a

postura  do  professor  como  mediador  e  facilitador  do  conhecimento  impactam  de  forma

considerável no processo de inclusão dos alunos com deficiência, especificamente da criança

com SD.  

  

Quadro 5: Formação de Professores 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

RP.1 A inclusão escolar é um assunto recorrente nessas últimas décadas e tem avançado em
passos longos. Porém, é inegável que ainda há muito o que fazer para que a inclusão
escolar aconteça efetivamente. A começar pela formação adequada aos professores,
investimento em recursos  pedagógicos e  uma mudança no olhar  dos dirigentes.  A
qualificação do professor tem lacunas e essa formação precisa estar conectada com o
cotidiano escolar. Outro aspecto a ser considerado é o papel do professor, pois é difícil
repensar sobre o que estamos habituados a fazer, há século a escola está acostumada a
trabalhar com a homogeneidade. Temos que refletir sobre a educação em geral para
pensarmos em inclusão da pessoa com deficiência, pois estes ainda estão na escola
como invisíveis ou pior ainda, estorvo. Portanto a inclusão depende de mudança de
valores da sociedade e a vivência de um novo paradigma que não se faz com simples
recomendações técnicas,  como se fossem receitas  de bolo,  mas com reflexões dos
professores,  direções,  pais,  alunos e  comunidade.  Contudo essa  questão  não é  tão
simples, pois, devemos levar em conta as diferenças e infelizmente nossos dirigentes
não estão em sala de aula para sentir isso. Sentimento de impotência, angústia diante
do desconhecido e incompreensão permeiam nas reuniões de professores, e só aqueles
que  se  reinventam  conseguem  driblar  esse  sentimento,  mas  nossas  crianças
MERECEM MUITO MAIS ... 

RP.2 Eu  vejo  como  algo  ainda  muito  vago  não  recebeu  de  fato  orientações  de  como
trabalhar com essas crianças. Falo isso, porque na faculdade a cadeira de Educação
Especial tem pouca carga horária, precisaria ter mais tempo para trabalha de forma
mais detalhada. 

Fonte: Elaboração dos autores (2020). 

 

Em referência as falas dos professores acerca das suas opiniões sobre a preparação

e formação para o trabalho de inclusão, A Rp.1 fala da inclusão como um assunto que tem

avançado em passos longos, porém diz que ainda há muito a ser feito para que a inclusão

escolar aconteça efetivamente, pontua primeiramente a formação adequada aos professores,
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depois  destaca  a  necessidade  de  investimentos  e  recursos  pedagógicos,  e  também  uma

mudança no olhar dos dirigentes.  

A professora também assinalou a respeito da qualificação do professor que ainda

possui lacunas e essa formação precisa estar conectada com o cotidiano escolar; também citou

um aspecto a ser considerado que, é o papel do professor, pois é difícil repensar sobre o que

estão  habituados  a  fazer,  pois  há  séculos  a  escola  está  acostumada  a  trabalhar  com  a

homogeneidade. 

A professora ainda destaca que a inclusão depende das mudanças de valores da

sociedade  a  vivência  de  nosso  paradigma e  que  não  se  faz  com simples  recomendações

técnicas como se fosse receita de bolo, porém com reflexão de professores, direção, pais,

alunos e comunidade. Ela disse que não é uma questão tão simples, pois os dirigentes não

estão em sala para sentir isso, o sentimento de impotência, angústia diante do desconhecido e

a  incompreensão  permeiam nas  reuniões  de  professores  e  só  aqueles  que  se  reinventam

conseguem driblar esse sentimento, acredita que as crianças merecem muito mais. 

Sobre a colocação do respondente 2, ele disse que vê como algo muito vago e

assim como respondente 1, ele afirma que os professores não recebem de fato orientações de

como trabalhar  com essas  crianças  e  relata  sua  experiência  que  na  faculdade  havia  uma

cadeira de Educação Especial, porém com pouca carga horária e seria necessário mais tempo

para trabalhar de forma mais detalhada. 

Consentindo com a fala do respondente 1, Mendes (2002) afirma que é preciso

compreender  que  mudanças  na  educação  para  atender  ao  paradigma  vigente  de  inclusão

educacional dependem de diversos fatores, como, por exemplo, o contexto social, econômico

e  cultural  em que  se  insere  a  escola,  as  concepções  e  representações  sociais  relativas  à

deficiência e, por fim, os recursos materiais e os financiamentos disponíveis à escola.  

Sobre  a  disposição  do  professor  apesar  dos  problemas  encontrados,  “[...]  a

predisposição dos professores frente à diversidade tem um papel decisivo na compreensão das

diferenças individuais, em sua aceitação e respeito, criando, removendo ou intensificando os

obstáculos já existentes” (CARVALHO, 2003, p. 59).  

O respondente 2, destaca a necessidade de maior tempo para estudo detalhado da

disciplina de Educação Especial dentro da faculdade, porém, também concordando com essa

mudança que acontece de acordo com as necessidades curriculares propostas pelos problemas

sociais (GARCIA 1999). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão deste estudo sobre as práticas pedagógicas para a inclusão da criança

com Síndrome de Down não se limita a esta pesquisa devido à abrangência e a grandiosidade

do  tema.  Através  das  pesquisas  realizadas  e  contribuições  de  trabalhos  bibliográficos,  na

aplicação  do  instrumento  de  coleta  de  informações,  reflete-se  o  quanto  as  práticas

pedagógicas  do professor contribuem diretamente na inclusão da criança com deficiência,

neste caso, especificamente da criança com Síndrome de Down.  

Na  análise  da  relação  professor-aluno  frente  às  dificuldades  encontradas  no

ambiente escolar, ainda percebemos interesse e disponibilidade dos professores para a busca

de novos conhecimentos e apoio acerca das deficiências e de como aplicar estratégias em sala

de aula para a inclusão da criança com Síndrome de Down. Eles procuram estabelecer um

bom relacionamento onde existe respeito, compreensão, entendimento do outro e das suas

limitações e através disso planejar construir refletir sobre sua prática no dia a dia, o quanto ele

procura superar as dificuldades buscando auxílio da família no conhecimento de seus alunos,

para melhor compreendê-los e promover o relacionamento, não somente com ele, mas para as

demais crianças que compõem a turma. 

Durante  o  desenvolvimento  das  análises,  foi  constatado  um  dos  maiores

problemas relatados por professores, agentes educacionais, pais, gestores e entre outros, que é

a questão da preparação, da formação do professor, seja ela inicial ou continuada, direcionada

para  o  desenvolvimento  de  estratégias  pedagógicas  inclusivas  para  o  acontecimento  da

inclusão das crianças com deficiência, inclusive a criança com Síndrome de Down e também,

em muitas vezes, despreparação individual e a ausência de interesse e a falta de flexibilidade

dos professores.  

Foi relatada também à incompreensão dos dirigentes superiores e internos que compõem a

gestão da escola, ainda houve uma fala em relação aos recursos didáticos necessários para

atender esses alunos, que na escola não tem, e não somente isto, mas, sabemos que ainda há

escolas  que  se  encontram  despreparadas  estruturalmente  para  recepção  de  alunos  com

deficiência. 

Portanto,  este  estudo  reflete  sobre  alguns  questionamentos  que  perpetuam no

decorrer dos anos em nosso meio. Será que para os desafios propostos pela inclusão, diante de

tantos problemas e dificuldades encontradas no ambiente escolar ainda neste tempo, de que
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maneira  as escolas  podem preparar-se estruturalmente/pedagogicamente para recepção das

crianças com deficiência, sendo capaz de atendê-las de acordo com suas necessidades? E para

o desenvolvimento do trabalho pedagógico inclusivo com essas crianças, esses professores

possuem em sua  formação  inicial  o  estudo de  disciplinas  voltadas  ao  direcionamento  de

estratégias para o trabalho de inclusão para cada deficiência? Será que os professores tiveram,

estão ou não estão tendo formação necessária para atender a essas crianças e contribuir em seu

desenvolvimento na aprendizagem de acordo com as necessidades? 

Assim, este trabalho buscou contribuir de forma relevante na vida profissional, 

pessoal e acadêmica de estudantes, educadores, professores, da gestão e de todos aqueles que

desejam conhecer  sobre  a  inclusão  e  seus  desafios,  para  que  se  conheça  e  reconheça  a

necessidade  de  incluir,  encaminhando  para  novas  concepções,  reflexões,  novas  pesquisas,

assim, buscando por se transformar em cidadãos conscientes de que, a quebra de paradigmas e

a busca por novos conhecimentos sobre uma perspectiva inclusiva acontecem para que de fato

habite-se numa sociedade a crescer, avançar e de fato inclusiva. 
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A PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA SOBRE SUA
FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DO ALUNO SURDO
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RESUMO

A proposta  deste  trabalho foi  ampliar  os  estudos sobre a  educação dos  surdos,  buscando
identificar quais os conhecimentos teóricos e práticos dos egressos do curso de Pedagogia de
uma instituição privada em Fortaleza-Ce para o atendimento dos alunos, a fim de diagnosticar
se essa formação tem sido realmente eficaz. Assim, o objetivo desta pesquisa consistiu em
analisar a compreensão dos egressos do curso de Pedagogia sobre sua formação para atender
alunos  surdos  no contexto  da  escola  regular. O processo  metodológico  tem como base a
pesquisa  qualitativa  e  aplicação  de  questionário.  Os  resultados  apontaram  uma  total
insegurança por parte dos professores ao se depararem com alunos surdos em suas salas de
aula e que os desafios encontrados se tornam ainda maiores em razão da ausência de formação
dos professores para atenderem esse público. 

Palavras-chave: Pedagogia. Inclusão Escolar. Surdo.

ABSTRACT

This work intends to expand the studies on the education of the deaf and (to identify the
theoretical and practical knowledge of the students graduating from the Pedagogy course on
the education of the deaf), in order to diagnose if this training has been really effective. The
question that  motivated this  research was the following:  how the teachers working in the
teaching profession see their own training with regard to the care of students with deafness.
The chosen methodology is based on qualitative research based on a questionnaire. In our
results we continue to notice a total insecurity on the part of the teacher when faced with the
reality of the deaf, the challenges encountered become gigantic and almost impossible in the
eyes of the teacher.
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INTRODUÇÃO

A história da  educação  da  pessoa surda passou por  diferentes  abordagens que

deixaram marcas no processo de escolarização desses alunos. Questões relacionadas à língua

e a cultura, intrínsecas à aprendizagem desses sujeitos, inquietam e desafiam os professores

que  se  questionam  sobre  quais  conhecimentos  são  necessários  para  ensinar  alunos  que

possuem características tão singulares (MOURA, 2000). 

Estudos apontam que há diversas diferenças entre o ensino de crianças ouvintes e

crianças surdas, a língua utilizada, as abordagens metodológicas, a forma com que o conteúdo

é repassado, a percepção socioambiental.  Ambas as situações necessitam de planejamento,

conhecimento e,  principalmente,  disposição para inovar nas estratégias de ensino,  pois no

caso de crianças surdas as reflexões sobre os métodos de ensino utilizados são necessárias,

haja vista o descaso histórico com a educação dos surdos. 

Nesse contexto, a presente pesquisa se dá pelo desejo de ampliar os estudos sobre

a educação dos surdos e identificar quais os conhecimentos teóricos e práticos dos alunos

egressos do curso de Pedagogia sobre a educação de surdos, a fim de diagnosticar se esta

formação tem sido realmente eficaz.

A indagação  que  motivou  esta  pesquisa  foi  a  seguinte:  como  os  professores

atuantes no magistério enxergam sua formação no que diz respeito ao atendimento do aluno

com surdez.

De  forma  hipotética  e  baseada  no  conhecimento  escasso  da  pesquisadora,  foi

possível observar que o egresso deve ter suas experiências refletidas como forma de buscar

sempre atualização, pois o processo de ensino está em constante renovação.

A metodologia  escolhida  se  baseia  em uma  abordagem qualitativa,  de  caráter

exploratório,  uma  vez  que  o  objetivo  é  “[...]  proporcionar  maior  familiaridade  com  o

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” e que as informações
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coletadas dos sujeitos foram analisadas e descritas com interpretação própria (GIL, 2008, p.

175). 

Partindo desse pressuposto, emerge a necessidade de apresentar sobre a história da

educação do surdo e os conhecimentos que o professor precisa para refletir sobre sua forma de

ensinar e como desenvolver os saberes necessários para melhorar suas práticas de ensino e

aprendizagem.

Desta  feita,  o  presente  estudo  desenvolveu  como  objetivo  geral  analisar  a

compreensão dos egressos do curso de Pedagogia sobre sua formação para a educação de

alunos surdos. Os objetivos específicos consistiram em compreender a educação de surdos em

uma perspectiva histórica e identificar as principais teorias educacionais para atender a pessoa

surda.

2 CONTEXTUALIZANDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS

A finalidade deste tópico foi descrever os caminhos históricos que a educação de

surdos passou, bem como discorrer sobre os principais estudos da cultura e da identidade

surda, a fim de compreender a totalidade do objeto desta pesquisa.

Moura  (2000)  conduz  uma  narrativa  sobre  os  acontecimentos  históricos

relacionados ao indivíduo surdo ao longo dos anos. A autora inicia relatando que os povos

gregos e romanos, nos tempos antigos, consideravam os surdos seres desqualificados, pois

acreditavam que a inteligência se desenvolvia a partir da linguagem e esta, por sua vez, a

partir da audição. Os filósofos da época corroboravam tal pensamento, julgando que os surdos

nunca seriam capazes de instruir-se. Eram, portanto, inúteis.

A sociedade antiga, como sabemos, era total e cegamente regida pelos costumes

da igreja católica. Apesar de ser uma instituição conhecida pelos atos de aceitação dos pobres

e rejeitados, a igreja antiga, em concordância com a sociedade, considerava que os surdos

eram seres nascidos por fruto de pecados familiares, por isso indignos de herdar o céu. Além

disso, pela ausência da fala os surdos não poderiam oralizar os sacramentos exigidos, e por

este motivo eles se tornavam ainda mais desprezados (MOURA, 2000).

A idade moderna, mais precisamente o século XVI, trouxe a quebra desse antigo

paradigma  e  a  educação  para  os  surdos  começa  a  ganhar  forma  com  Ponce  de  Leon,

considerado  como  o  primeiro  professor  de  surdos  da  história  (LACERDA,  1998).  Os

primeiros trabalhos fundamentavam-se na oralização, o ato de ensinar o surdo a falar. Ponce
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de Leon obteve sucesso em seus ensinos, o que contrariou as afirmações médicas de que o

surdo possuía deformidades neurológicas (MOURA, 2000).

Após a iniciativa de Ponce de Leon, outros professores de surdos começaram a

aparecer, porém era comum que não revelassem suas metodologias de ensino, pois temiam

que fossem de alguma forma plagiados, razão pela qual muitas formas metodológicas nunca

chegaram a ser registradas, sendo totalmente desconhecidas (LACERDA, 1998).

O marco da idade contemporânea é Charles Michel de L’Epée (1712), considerado

o inventor da Língua de sinais, fato este contestado por Moura (2000), pois afirma que a

língua de sinais (não a que conhecemos hoje, naturalmente) já existia na comunicação dos

surdos.  L’Epée  foi  o  responsável  pela  criação  do  Instituto  Nacional  dos  Surdos-Mudos,

localizado em Paris (MOURA, 2000)

Vimos, portanto, que a língua de sinais ganhava força como forma metodológica

na educação dos surdos. Tais grupos de professores se auto intitulam de gestualistas, e foram

de encontro aos grupos oralistas existentes (LACERDA, 1998). 

O congresso de Milão, no ano de 1880, porém, trouxe à tona a maioria oralista, se

opondo aos métodos dos gestualistas que estavam em vigor. As discussões levaram à decisão

de que seria proibido praticar a língua de sinais como método de ensino (MOURA, 2000).

Com relação a isso, entretanto, Lacerda (1998, p.6) afirma que:

O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais deram
origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação da pessoa
surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada comunicação
total.  [...]  O  objetivo  é  fornecer  à  criança  a  possibilidade  de  desenvolver  uma
comunicação  real  com seus  familiares,  professores  e  coetâneos,  para  que  possa
construir seu mundo interno. A oralização não é o objetivo em si da comunicação
total,  mas  uma  das  áreas  trabalhadas  para  possibilitar  a  integração  social  do
indivíduo surdo (LACERDA 1998, p. 6).

A comunicação total considera o aluno em sua totalidade, pois permite ao aluno

desenvolver tanto o social quanto o cognitivo, permitindo e garantindo o seu desenvolvimento

global,  pois,  como  vimos,  ela  permite  ao  aluno  condições  de  socialização,  bem  como

crescimento cognitivo.

O modelo bilíngue de educação corrobora com esta ideia. Baseia-se na comunicação através

do canal visogestual (visão e tato), que são os mais utilizados pelos surdos, considerando e

respeitando sua forma de interação e aprendizagem.
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Apesar  de  não  haver  dados  oficiais  do  Brasil,  pode-se  afirmar,  por  observações
assistemáticas, que a comunicação total encontra-se em desenvolvimento enquanto
as práticas oralistas tendem a diminuir. Com o surgimento da comunicação total, a
grande mudança pedagógica foi a entrada dos sinais em sala de aula.  O uso dos
sinais  pode  ser  muito  variado,  dependendo  da  opção  feita  no  trabalho  de
comunicação total. Pode-se encontrar a língua de sinais sendo usada separadamente
da fala, uso do português sinalizado acompanhando a fala numa prática bimodal,
fala acompanhada de sinais retirados da língua de sinais, tentativas de representar
todos os aspectos do português falado em sinais etc (LACERDA, 1998, p. 8).

Tais considerações nos servem de pano de fundo para a construção dessa pesquisa,

pois consideramos que o bilinguismo é sem dúvida o modelo educacional mais apropriado

para  a  realidade  do  aluno  surdo,  na  medida  em  que  fornece  suporte  necessário  ao  seu

desenvolvimento e respeita suas especificidades.

Podemos definir cultura como sendo os traços históricos, costumes e tradições que

identificam um grupo de pessoas. Identidade se relaciona com a construção desse grupo, o

que lhes definem.

Sabemos  que  o  homem  é  um  ser  social,  e  se  descobre  humano  através  das

relações,  com o  surdo  não  poderia  ser  diferente.  Para  Moura  (2000),  a  língua  de  sinais

identifica o surdo e o introduz em uma cultura totalmente própria, porém encontramos em

Santana e Bergamo (2005) uma visão mais ampla, na qual não devemos limitar a identidade

dos surdos somente a sua linguagem, mas ampliá-la a questões vivenciais práticas.

A comunidade  surda  tem  na  língua  de  sinais  um  elemento  onde  podem  se

identificar e através dela disseminar sua cultura, sua forma de enxergar o mundo.

Diante do exposto,  o subtópico a  seguir,  objetiva aprofundamento dos saberes

sobre as teorias metodológicas da educação de surdos, a saber: oralismo, comunicação total,

bilinguismo e, por fim, a pedagogia surda.

2.1 Educação de surdos: abordagens ao longo do caminho

2.1.1 Oralismo

A primeira  corrente metodológica surgiu por volta  do século XVIII,  quando o

alemão Samuel Heinecke (1755), considerado “o pai do método alemão” ou oralismo puro, se
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posicionou firmemente a favor desta. O método consiste em fazer com que o surdo se adapte a

linguagem  dos  ouvintes,  no  caso  do  Brasil  a  língua  portuguesa,  por  meio  de  repetição

incansável das palavras, a fim de conquistar a habilidade da fala. 

Os defensores desta corrente impunham que o desenvolvimento da cognição está em estado

de dependência total da fala, e, portanto, é necessário que o surdo se adeque a esta condição

para que seja considerado merecedor dos direitos de cidadão (LACERDA, 1998).

Kalatai e Streiechen (2012) afirmam que esta metodologia ganhou força com o

congresso de Milão de 1880, no qual a língua de sinais, que estava em processo inicial de

aperfeiçoamento,  foi  proibida  e  o  oralismo  foi  considerado  como  o  método  oficial  na

educação dos surdos, ou seja, as línguas de sinais em todo o mundo foram, de certa forma,

banidas.  “As  estratégias  pedagógicas  passam a  ser  estratégias  terapêuticas.  Nesta  época,

muitos  professores  surdos  que  trabalhavam  com  a  língua  de  sinais  foram  demitidos  e

substituídos por ouvintes” (KATALAI e STREINECHEN, 2012, p. 5).

Para Goldfied (2002) o oralismo percebe a surdez sob o olhar da deficiência e

tenta reverter este quadro reabilitando o surdo à comunidade ouvinte. Os procedimentos que

mais eram utilizados pelos oralistas baseavam-se na estimulação auditiva (utilizando o resíduo

auditivo),  o  treino  de  palavras  (aparelho  fonador)  e  a  leitura  dos  lábios,  ou  seja,  tentam

“concertar” todos os pontos onde há defeito. 

Para que este método seja satisfatório é importante que o surdo não tenha ainda

tido contato com qualquer tipo de atividade gestual, pois, segundo seus defensores, a língua

de sinais “prejudica o aprendizado da língua oral” (GOLDFIELD, 2002, p. 37). Diante disto,

para que o principal objetivo seja alcançado, é prioritário que o surdo tenha idade tenra e

ainda não tenha se utilizado dos sinais para se comunicar, pois isto dificulta o processo.  

Como  previsto  esta  metodologia  não  atendeu  as  necessidades  cognitivas  dos

surdos, pois dispondo somente da linguagem oral como ferramenta de comunicação a criança

não consegue desenvolver outras habilidades necessárias a qualquer ser humano, resultando

em um atraso cognitivo severo (GOLDFIELD, 2002). Depois de muitos anos de insistência,

com praticamente nenhum resultado, novas soluções começaram a ser consideradas para a

educação dos surdos. 

2.1.2 Comunicação total
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Após  décadas  de  atraso  os  surdos,  finalmente,  obtiveram  liberdade  de

comunicação, onde puderam explorar todas as possibilidades de interação. Esta corrente ficou

conhecida como comunicação total. 

Basicamente,  esta  metodologia  consiste  em  utilizar  todas  as  formas  que  pudessem  ser

satisfatórias, bem como: língua de sinais, mimica, gestos, oralização, datilologia, etc.

Goldfield (2002) relata que a comunicação total também considera a língua oral

como método legítimo, porém não restringe o desenvolvimento somente a ela, pois existem

diversos  outros  fatos  a  serem  considerados.  Parte,  portanto,  do  princípio  de  que  o

desenvolvimento cognitivo é o que deveria nortear a educação, não apenas dos surdos, mas de

qualquer ser humano. 

Nesta metodologia o surdo era exposto tanto à língua de sinais quanto língua oral

simultaneamente (bimodal), “o objetivo é fornecer à criança a possibilidade de desenvolver

uma comunicação real [...] para que possa construir seu mundo interno” (LACERDA, 1998, p.

7). Desta forma a comunicação entre surdos e ouvintes seria facilitada, principalmente dentro

do seio familiar.

A essência da comunicação total se dá pelo pressuposto de cada um respeitar a

condição comunicativa do outro, estando disponível para tal e convivendo com as diferenças. 

Porém, como afirma Goldfield (2002),  a estrutura mental humana não permite

organizar  duas  linguagens  totalmente  diferentes  de  forma  que  ambas  sejam  aprendidas

satisfatoriamente. Portanto, de qualquer forma, o surdo estaria em estado de prejuízo.

A língua de sinais não é utilizada de forma plena, como poderia ser. A Comunicação
Total  não privilegia o fato de esta língua ser  natural  [...]  e  carregar uma cultura
própria,  e  cria  recursos artificiais  para facilitar  a  comunicação e a  educação dos
surdos,  que  podem provocar  uma  dificuldade  de  comunicação  entre  surdos  que
dominam códigos diferentes da língua de sinais (GOLDFIELD, 2002, p. 42).

É inquestionável  que  esta  metodologia  proporcionou avanços significativos  na

educação dos surdos em relação ao oralismo, pois considerou aspectos do desenvolvimento

humano que até então não tinham sido considerados, a língua de sinais demostrou ser uma

grande ferramenta na descoberta de novas possibilidades na educação de surdos.

Entretanto,  os  estudos  feitos  na  época  apontavam  que,  apesar  do  evidente

progresso na comunicação, a maioria dos surdos apresentavam “dificuldades em expressar

sentimentos e idéias e comunicar-se em contextos extra-escolares”, além de não conseguirem
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“atingir níveis acadêmicos satisfatórios para sua faixa etária”, pois a língua de sinais servia

apenas  como  suporte  para  a  língua  oral,  não  sendo  aprofundada  nem  uma  nem  outra

(LACERDA, 1998, p. 6).

2.1.3 Bilinguismo

À medida que a língua de sinais foi sendo explorada mais se foi evidenciando sua

relevância na educação dos  surdos  e  a  cada estudo era comprovado que esta  deveria  ser

considerada como primeira língua para os surdos. O bilinguismo veio como resposta a esta

constatação,  pois  admite  a  língua  de  sinais  como  instrumento  oficial  de  comunicação  e

desenvolvimento cognitivo. 

Esta  corrente  consiste  na  utilização de  duas  línguas  como forma de  ensino,  a

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (como primeira língua) e o português (como língua

secundária),  no  caso  do  Brasil  (STREIECHEN,  2012).  Lacerda  (1998,  p.  7)  corrobora

afirmando que:

A língua de sinais é considerada a mais adaptada à pessoa surda, por contar com a
integridade do canal visogestual. Porque as interações podem fluir, a criança surda é
exposta, então, o mais cedo possível, à língua de sinais, aprendendo a sinalizar tão
rapidamente quanto as crianças ouvintes aprendem a falar (LACERDA, 1998, p. 7).

Ou  seja,  à  criança  surda  a  comunicação  por  sinais  é  natural  e  atende  em

completude suas necessidades, tanto em questões intelectuais quanto de comunicação.

É importante ressaltar que o método bilíngue não consiste apenas em uma forma

educacional de ensino,  e sim em uma filosofia de vida,  pois as famílias que adotam este

método  fazem  parte  de  um  grande  grupo  que  possuem  cultura  e  identidade  próprias,

denominado de “comunidade surda”, porém não desprezam a cultura predominante do país,

ao contrário disso o conhecimento da linguagem escrita se mostra igualmente um alvo desta

corrente educacional (GOLDFIELD, 2002).

Como a própria terminologia sugere o bilinguismo considera ambas as linguagens

essenciais,  pois  em  uma  (sinais)  o  surdo  encontra-se  enquanto  ser  humano  e  pode  se

desenvolver intelectual e socialmente,  bem como comunicar-se com uma comunidade que

vive e defende os mesmos interesses, e em outra (escrita ou falada) convive e constrói laços

com a comunidade ouvinte, na qual nasceu e necessita ambientar-se.
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A aplicação prática dessa metodologia, entretanto, não é tarefa fácil. Alves et al.

(2015) e Lacerda (1998) concordam que as famílias são de fundamental importância neste

processo, pois o ideal é que a criança não aprenda as duas línguas com a mesma pessoa, mas

em situações e ambientes distintos. Assim poderá diferenciar, desde cedo, uma da outra e

utilizá-las cada uma em seu contexto.

Desde o surgimento do bilinguismo a comunidade surda vem ganhando cada vez

mais  adeptos,  e  tem sido reconhecida como legítima por toda a  sociedade.  E em 2002 o

governo brasileiro sancionou uma lei que veio para tornar tudo oficial, esta lei impactou a

educação dos surdos e tornou possível muitas reflexões sobre a práxis da teoria bilíngue.  

A lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 surgiu como resposta há anos de lutas

intensas pelo reconhecimento dos direitos dos surdos. A lei descreve e aponta a LIBRAS –

Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da comunidade surda, bem como garante, por

parte do governo, o acesso a instituições que objetivam a expansão desta (BRASIL, 2002).

A pedagogia surda visa a concretização desta legislação, onde o surdo não seja

visto pelo olhar da deficiência nem pelo que lhe falta, mas pelo respeito às diferenças, onde

exista  a  “presença  do  professor  surdos  em salas  de  aula  regulares  de  ensino  [..],  são  os

professores surdos que ensinam os surdos”. “Esta Pedagogia defende que a criança surda deve

ter aulas ministradas em Libras por professores surdos desde a educação infantil”, num ensino

que possa abranger as especificidades do ser surdo e entenda que a LIBRAS é o meio para

tornar isso possível (KATALAI; STREIECHEN, 2012, p. 11).

A inclusão destes alunos em salas regulares de ensino tem gerado muita polêmica
entre  os  profissionais  envolvidos  nesse  processo.  A  maioria  dos  professores,
infelizmente,  não se sente preparado para trabalhar  com surdos e desconhece as
técnicas  metodologias  eficazes  para a  educação  destes  alunos.  Com isso,  muitos
surdos  têm  sofrido  com  as  constantes  reprovações  ou  ainda  pior,  muitos  são
aprovados sem saber ler ou escrever sequer um bilhete (KALATAI, 2012, p. 2).

Concordamos  com  as  autoras  Katalai  e  Streiechen  (2012)  ao  afirmarem  que

alunos surdos devem ser ensinados por professores surdos,  pois estes carregam toda uma

bagagem histórica e reconhecem as reais necessidades uns dos outros, não pelas folhas de um

livro ou pelo testemunho de outros, mas por terem vivido na pele. Assim, a capacitação e

aprimoramento de professores surdos seria de grande valia.

É necessário, portanto, que se haja uma formação de professores capaz de contemplar esta

pedagogia  e  assim  fazer  acontecer  uma  educação  para  todos,  ampliando  as  barreiras  da

cultura.
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Partindo deste  princípio,  iremos a  seguir  discorrer  brevemente sobre cultura  e

identidade surda, a fim de abrangermos todas as facetas do objeto desta pesquisa.

3 METODOLOGIA

O  presente  tópico  traz  o  processo  metodológico  adotado  nesse  estudo,  onde

descreveremos a sequência lógica que a pesquisadora seguiu para alcançar os objetivos da

pesquisa. Discorreremos sobre a abordagem e tipologia da pesquisa, o lócus, os participantes,

os instrumentos, técnicas de coleta de dados e coleta de análises de dados.

A normatização  acadêmica  estabelece  que  um  estudo  para  atender  ao  rigor

científico deve ser estruturado a partir de métodos e técnicas específicos para cada tipo de

pesquisa.  De  acordo  com  Gil  (2002,  p.  17)  a  pesquisa  pode  ser  definida  como  “[...]

procedimento  racional  e  sistemático  que  tem  como  objetivo  proporcionar  respostas  aos

problemas que são propostos”. Através desse procedimento técnico coleta-se embasamento

teórico, assim como outros procedimentos para a estrutura da pesquisa.

A ideia  inicial  da  pesquisa  era  coletar  os  dados  por  meio  de  uma  entrevista,

“técnica onde o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com

o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação” (GIL, 2008, p. 109). 

Entretanto, devido à pandemia da Covid-19 e o decreto de isolamento social, em vigor no

nosso Estado (Ceará) desde o dia 19 de março de 2020, a método de coleta adotado para este

estudo foi o questionário, enviado aos participantes no e-mail. Dessa forma, obtivemos os

dados  necessários  para  alcançarmos  o  nosso  objetivo,  finalizarmos  o  estudo.  Marconi  e

Lakatos (2003, p. 201) apontam que o:

Questionário é um instrumento de coleta de dados,  constituído por uma série de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.
Em geral,  o pesquisador envia o questionário ao informante,  pelo correio ou um
portador;  depois  de  preenchido,  o  pesquisado  devolve-o  do  mesmo  modo
(MARCONI; LAKATOS 2003, p. 201).

O questionário foi construído e enviado a dez pessoas (N=10) via e-mail,  das

quais apenas cinco egressas do curso de pedagogia de uma faculdade particular localizada em

Fortaleza – CE devolveram os questionários em tempo hábil para as análises. Cabe destacar

que as  respostas  foram baseadas  nas  experiências  e  vivências  dessas  pessoas  com alunos

surdos.
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Para a análise dos dados, primeiramente, foram selecionados dos dados referentes

aos perfis dos respondentes, a fim de delimitarmos o público que pesquisamos. 

Depois foi realizado um apanhado de cada pergunta e as respostas correspondentes, com o

objetivo  de  analisar  tais  posicionamentos  com  os  estudos  dos  autores  apresentados  no

desenvolvimento deste trabalho. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente  sessão  objetiva  apresentar  os  resultados  coletados na  pesquisa de

campo.  A princípio  delimitando o  perfil  de  cada  respondente  de forma descritiva,  depois

elencando  as  respostas  obtidas  por  eles  em  tabelas,  a  fim  de  facilitar  visualmente  cada

resposta.

TABELA 1 – Perfil das respondentes.

Entrevistado Gênero Faixa Etária
Tempo de
Formação

Tempo na
Instituição

Escolaridade

R1 F 25 a 35 anos 1 a 4 anos 5 a 9 anos Especialização em andamento
R2 F 20 a 24 anos 5 a 9 anos 5 a 9 anos Graduação
R3 F Acima de 35 anos 1 a 4 anos 5 a 9 anos Graduação
R4 F Acima de 35 anos 1 a 4 anos 1 a 4 anos Especialização em andamento
R5 F 25 a 35 anos 5 a 9 anos 1 a 4 anos Especialização

Fonte: Da pesquisa (2020).

Entrevistamos no total,  cinco professoras, egressas do curso de pedagogia e já

atuantes no magistério há pelo menosum ano. Todas do sexo feminino, com idades entre 20 e

40 anos, com tempo de formação de um a nove anos. 

Estas se formaram com tempo mínimo dentro da instituição, que foi de quatro

anos. Três das respondentes possuem especialização, destas, duas estão em andamento. As

outras duas respondentes possuem apenas graduação. 

Na tabela 2, apresentamos a visão dos egressos sobre os conhecimentos teóricos e

práticos adquiridos do curso de Pedagogia para sua atuação na educação de alunos surdos.

TABELA 2 – conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no curso de pedagogia.

RESPONDENTES RESPOSTAS
R1 Não, somente uma disciplina de Libras com uma mínima carga horária.

R2
Durante minha graduação tive disciplinas que contemplaram as pessoas com deficiência,
dentre  eles,  os  alunos  surdos.  Entretanto,  acredito  que  não  me  deram  segurança  e
experiencia para ter um bom embasamento sobre eles na prática.

R3
Infelizmente,  não.  Acredito  que,  para  uma  atuação  mais  eficiente  e  que  atenda  com
melhores  resultados  junto  aos  alunos  surdos,  faz-se  necessário  uma  formação
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complementar.
R4 Não. Tais conhecimentos foram superficiais.

R5

Sim, pois além de ficarmos instruídas no quesito histórico da questão dos surdos no Brasil
e  mundo,  ainda  nos  foi  proporcionado,  aulas  práticas  com  direito  a  monitoria  para
aprimorarmos  nossos  conhecimentos  na  comunicação  com  nossos  futuros  alunos  que
desenvolvera essa síndrome.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Na  concepção  de  quatro  respondentes  (R1,  R2,  R3  e  R4)  os  conhecimentos

adquiridos não foram suficientes. Enquanto a R5 aponta que na sua formação inicial além das

aulas práticas fez que aprimorou seus conhecimentos na comunicação com alunos surdos.

Corroborando  as  falas  das  quatro  respondentes,  Katalai  (2012)  destaca  que  a

deficiência no ensino de professores é real e que tal carência se mostra principalmente na base

da formação, a graduação. As falas da maioria dos respondentes deixam clara a presença de

uma preocupação por parte das instituições de ensino superior em abordar a temática, porém

em uma escala  mínima,  não sendo suficiente  para proporcionar  conhecimentos  teóricos  e

práticos aos professores em formação.

Assim,  é  possível  verificar  que  a  formação inicial  dos  professores  precisa  ser

repensada  pelas  instituições  de  ensino  superior,  no  sentido  de  ampliar  os  conhecimentos

necessários para educação crianças surdas no contexto da escolar regular.

Os aspectos relevantes da formação inicial para o exercício da profissão docente

foram expressos na tabela 3, a seguir:

TABELA 3 – Aspectos relevantes da formação inicial para o exercício da profissão docente.

RESPONDENTES RESPOSTAS
R1 Estágios com a complementação dos conhecimentos teóricos. 

R2
Os  estudos  teóricos  são  de  suma  importância,  para  que  possamos  ter  um  bom
embasamento, mas acredito que os estudos práticos são ainda mais relevantes, pois muitas
vezes em sala de aula temos que tomar decisões que não vimos ou estudamos na teoria. 

R3
Estar  em constante  processo  de  aprendizagem,  exercitar  continuamente  a  paciência  e
saber lidar com os imprevistos.

R4

Apesar da consciência de saber que a profissão de professor é muito árdua, penso que a
busca por novas possibilidades de incluir as práticas metodológicas seja a ponta pé inicial
seguido da formação continuada, que irão contribuir no nosso trabalho e na qualidade do
ensino, assim como, ser um professor pesquisador.

R5
O embasamento teórico na área de psicologia voltada a educação. Sem dúvidas. Seria
interessante visualizar estas teorias na prática, porém o currículo não explorava isso.

Fonte: Da pesquisa (2020).

O objetivo dessa questão foi considerar  quais aspectos da formação se mostra

como essencial aos professores. Percebemos com as respostas das 5 respondentes acima a

importância que a parte teórica exerce na pratica docente. Todos os sujeitos da pesquisa são
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atuantes na profissão e com certeza experimentam a fastidiosa rotina no ambiente escolar e,

para elas, a teoria é sim parte indispensável à sua práxis. 

Entretanto, a sala de aula produz inúmeros desafios, e, nem sempre, as teorias

serão suficientes para enfrentá-los. É perceptível a necessidade das respondentes em deixar

evidenciado a ausência (ou deficiência) no desenvolvimento saudável das bases práticas de

sua formação (estágios ou disciplinas que exigem tal movimento, como a LIBRAS), deixando

evidente  os  motivos  pelos  quais  as  habilidades  vivenciais  insuficientes,  trazem  certa

insegurança às professoras no ensino ao surdo. Sendo assim, a necessidade de uma formação

complementar torna-se imperativa. 

Com base nisto, a tabela 4 apresenta a situação das respondentes com relação à continuidade

de sua formação.

TABELA 4 – A formação continuada como recurso de aprimoramento.

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1
Fiz um curso básico em Libras por quase um ano. Não foi uma formação continuada em
área de educação. 

R2
Sim. Participei de aulas complementares de estudo da Língua Brasileira de Sinais para um
aperfeiçoamento da prática.

R3 Não, mas tenho interesse nessa área da educação.
R4 Infelizmente ainda não foi oportunizada esta condição na minha área profissional.
R5 Não! Difícil encontrar formações que abordem essa temática.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Nas falas dos participantes expressas na Tabela 4, é possível verificar que apenas

duas respondentes (R1 e R2) buscaram, após a formação iniciar realizar um curso de Libras

com o intuito de aperfeiçoar sua prática, mas apenas uma não chegou a concluir. Os demais

participantes não realizaram nenhuma formação voltada para a área da educação de surdos,

mas afirmam ter interesse, enquanto a R5 aponta as dificuldades de acesso à formação nessa

área. 

Desta  feita,  verificamos  que  esses  profissionais  percebem  que  a  formação

continuada, na maioria das vezes, parte de iniciativa dos próprios professores por entenderem

que não podem esperar que somente a instituição empregadora ofereçam cursos que ampliem

seus  conhecimentos  e,  consequentemente,  melhore  prática  pedagógica.  O  crescimento

profissional  por  meio  da  busca  por  novos saberes  deve  primeiramente  ser  almejado pelo

próprio sujeito. 

A concepção dos egressos do curso de pedagogia sobre sua preparação para a educação de

alunos surdos está expressa na tabela 5, a seguir:
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TABELA 5 – A preparação dos egressos do curso de pedagogia para a educação do aluno surdo.

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Não.

R2 No campo da educação especial, já lecionei por 2 anos para um aluno com autismo,
mas nunca tive contato com uma criança surda. Não, não me sinto preparada para
lecionar  para  uma.  Mas  se  o  desafio  surgisse,  tentaria  procurar  instruções  para
propiciar um bom aprendizado para tal criança.

R3 Sinceramente, não me sinto plenamente preparada para ministrar aulas para alunos
surdos.

R4 Não,  penso que falta em mim, haja uma maior preparação para assumir  tal  feita,
como cursos extras graduação, convívio com este público, a comunidade e o próprio
tempo destinado a formação para assim atuar com segurança nessa área.

R5 Com certeza não, tenho até noções básicas de LIBRAS, porém não me sinto segura
em me comunicar.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A tabela  5  mostra  um  consenso  entre  os  respondentes  sobre  não  possuírem

conhecimentos suficientes para educar alunos surdos em suas salas de aula. Katalai (2012)

aponta que a ausência de conhecimentos para ministrar aula com segurança é algo apavorante

para  os  professores,  sobretudo,  quando lhes  é  apresentado um aluno surdo,  em razão do

ambiente histórico e social já apresentado neste trabalho. A R4 destaca que ainda falta muito à

formação inicial para que os profissionais se sintam capazes de ensinar esse público.

Corroborando  o  pensamento  das  respondentes,  Streinechen  (2012)  ressalta  a

importância de os professores conhecerem as especificidades da educação dos surdos, em

razão da barreira linguística que dificulta o seu aprendizado no contexto escolar não bilingue.

O autor afirma que a comunicação é primordial para o desenvolvimento de qualquer sujeito,

seja ele surdo ou ouvinte.

A tabela 6, traz os desafios que os professores consideram mais expressivos na

educação dos surdos. 

TABELA 6 – Principais desafios enfrentados pelos professores no ensino ao surdo.

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1 Se apropriar da comunicação. Maior desafio, o pedagogo estuda e está preparado para
o ensino, aprendizagem, desenvolvimento, mas a maior ferramenta em questão que
considero como apoio é a linguagem de sinais.  Um interprete sabe bem da linguagem,
um pedagogo interprete faz toda a diferença na vida do aluno surdo.

R2 Na minha opinião, o principal desafio é a comunicação, por eles usarem a LIBRAS
para se comunicaram. Em alguns casos, algumas crianças não a conhecem, tornando a
comunicação ainda mais complicada.

R3 Um dos maiores desafios ainda é a falta de uma capacitação mais eficaz e de maneira
contínua para o corpo docente.
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R4 Muitos  são  os  desafios  enfrentados  pelo  professor  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem do aluno surdo, onde podemos destacar: a falta de formação na área da
surdez proporcionada pelas instituições escolares,  a falta de tempo para adaptar as
atividades propostas durante a análise dos questionários para este público, assim como
também a falta do conhecimento aprofundado da língua de sinais, sendo necessário
um momento de estudo, para que haja o repasse de sugestões de metodologias. a falta
de recursos e a indisponibilidade de alguns professores a se capacitarem, às vezes
acaba por prejudicar  a  boa qualidade de aprendizagem, principalmente no que diz
respeito  às  provas  e  atividades  em  classe,  e  a  própria  inserção  de  alunos  com
necessidades  educativas  especiais,  sem  nenhum  tipo  de  apoio  ou  assistência  aos
sistemas regulares de ensino.

R5 A ausência  de  uma  formação  sólida,  por  parte  do  docente.  A falta  de  recursos
pedagógicos de qualidade e a insegurança dos profissionais ao se ver diante de uma
criança surda.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A falta de formação para a educação do aluno surdo foi novamente evidenciada

nas falas de todas as respondentes, apesar dos egressos terem apresentados outros desafios, a

reincidência dessa questão levar-nos acreditar ser esse o principal desafio dos professores para

lidarem com esse público. 

Concordamos com Moura (2000) quando atribui o conhecimento da Libras como

sendo extremamente importante para o professor ministrar aulas em ambientes que tenham

alunos  surdos  e  ouvintes.  Para ensinar  alunos surdos  adequadamente,  o  professor  precisa

conhecer questões específicas dessa língua para saber quando e como adequar e flexibilizar

estratégias e atividades, visando contemplar as necessidades educativas desses alunos.   

Na tabela 7, destacamos as sugestões dos respondentes para o aperfeiçoamento do curso de

Pedagogia.

TABELA 7 – Aperfeiçoamento do curso de pedagogia na visão dos docentes egressos.

RESPONDENTE
S

RESPOSTAS

R1 Reavaliar  as  propostas  de  formação,  um estágio  na  educação  inclusiva  seria  muito
interessante. Não contamos com esse estágio, pelo menos, não em minha formação.

R2 Que o curso possa abordar assuntos mais relacionados com a prática da docência em
sala de aula, pois é na sala que estão os verdadeiros desafios. Em alguns casos, existem
cursos que romantizam muito a pratica docente, quando o aluno se forma e se torna
regente  de uma sala  de aula  percebe  que muitas  coisas  que  aprendeu na  graduação
diverge da realidade.

R3 Acredito  que  os  estágios  supervisionados  deveriam  ser  verdadeiramente
supervisionados e que deveriam ser realizados em instituições de ensino diretamente
vinculados à faculdade.

R4 Falamos  muito  sobre  a  formação  integral  da  criança  em  amplos  níveis  para  seu
desenvolvimento e esquecemos que os pedagogos devem seguir este mesmo padrão de
pensamento, então penso que se adaptarmos as habilidades socioemocionais para dentro
das disciplinas tornando-as interdisciplinares conseguirá elevar o curso de pedagogia e
moldarmos cidadãos mais reflexivos e seguros de si.
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R5 Nós sabemos que a educação deve acompanhar o crescimento e desenvolvimento da
sociedade em que está inserida. Formar pessoas é uma missão difícil, ampla e complexa,
que não se restringe somente a sala de aula. O curso deve proporcionar uma formação
em todos os âmbitos de desenvolvimento do ser humano nas esferas afetivas, cognitivas
e sociais.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Percebemos que as falas 1, 2 e 3 (mais da metade da amostra) colocaram nos

estágios este peso, afirmando que as reais dificuldades estão no dia a dia, na rotina da sala de

aula, onde muitas vezes nenhuma teoria é capaz de suprir a necessidade.

A respostas  4  e  5  dão ênfase  a  uma formação  integral,  onde se  trabalha  não

somente teorias  e  práticas de ensino,  mas desenvolve o ser  professor,  a  identidade deste,

enquanto pessoa emocional e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar a compreensão dos egressos do curso de Pedagogia

sobre sua formação para a educação de alunos surdos, partindo da hipótese que a educação de

surdos deve ser explorada de forma mais clara e consciente, em razão do histórico descaso

com  escolarização,  além  das  tentativas  frustradas  equivocadas  de  inserção  social  desse

público. 

Com  esta  pesquisa  buscamos  conhecer  profundamente  os  processos  que  nos

trouxeram até este momento que vivemos agora da educação dos surdos e de forma limpa e

transparente  explorar  este  conhecimento.  Pensamos  o  ser  surdo  como  ser  humano,

primeiramente, dotado de deficiências como todos os outros. Neste contexto não há motivos

para a educação não caminhar à excelência nesta área.  

Acreditamos que para o objetivo acima descrito ser realidade, o professor precisa

ocupar um lugar de prestigio, começando por sua formação. O almejado por este trabalho foi

mostrar o quanto ainda necessitamos avançar neste quesito para que os surdos possam ter uma

educação de qualidade.

Em nossos resultados continuamos notando uma total insegurança por parte dos

professores ao se depararem com a realidade dos surdos, os desafios encontrados se tornam

gigantes  e  quase  impossíveis  aos  olhos  deste.  Mas indagamos:  com tantas  informações  e

materiais disponíveis no universo acadêmico, com tantos exemplos de pessoas surdas bem-

sucedidas no mercado, após anos e anos de muita luta por parte da comunidade surda, após

leis de contemplação à educação de surdos serem sancionadas em nosso país, por que tantos
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professores ainda são formados com tamanha deficiência em atender este público? Tal questão

poderá servir de objeto para próximos estudos.

Ao  presente  trabalho  confiamos  em  dizer  que  os  objetivos  traçados  foram

alcançados,  em geral  ao analisarmos as  falas das professoras  atuantes  no magistério  e os

específicos onde delimitamos o processo histórico bem como as teorias que surgiram ao longo

dos anos como resposta ao atendimento às necessidades educacionais dos surdos.

Outro ponto importante é a adequação dos métodos de ensino dos alunos surdos,

respeitando suas particularidades de aprendizagem. A presença do intérprete não garante a

aprendizagem do aluno, um método correto sim, e isto apenas o professor poderá garantir.

Podemos concluir ressaltando que muitas instituições têm tido a preocupaçãoem

incluir à sua grade curricular a disciplina de LIBRAS, principalmente em cursos de ciências

humanas.  Em casos de formações nas áreas  exatas esta  disciplina também é ofertada por

muitas instituições, porém de forma optativa. Tal feita é, sem dúvida, uma porta que poderá

possibilitar muitos avanços na área educacional para o público surdo, se bem aproveitada.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como tema central a escolarização da criança surda na educação
infantil,  investigando como se dão as interações e a contribuição desta etapa da educação
básica  no  seu  desenvolvimento.  O estudo traz  como objetivos  analisar  a  contribuição  da
Educação Infantil na aprendizagem das crianças surdas; identificar os desafios encontrados
neste processo; conhecer as estratégias utilizadas pelos professores na sala de aula; e analisar
os conhecimentos necessários para uma melhor prática pedagógica com este público. Para
tanto, a metodologia adotada foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritiva.
Os resultados  mostraram que as interações e vivências  que ocorrem na Educação Infantil
contribuem  de  forma  significativa  para  a  vida  escolar  das  crianças,  inclusive  nos  anos
posteriores, e que com o apoio necessário, é possível alcançar bons resultados que vão além
das questões linguísticas.  

Palavras-chave: Criança surda. Educação infantil. Aprendizagem.

ABSTRACT

This research has as main theme the schooling of deaf children in early childhood education,
investigating how the interactions and the contribution of this stage of basic education in their
development  take  place.  The  study aims  to  analyze  the  contribution  of  Early  Childhood
Education in the learning of deaf children; identify the challenges encountered in this process;
know the strategies used by teachers in the classroom; and analyze the knowledge necessary
for a better pedagogical practice with this audience. For that, the methodology adopted was a
qualitative research, with a descriptive character. The results showed that the interactions and
experiences that occur in Early Childhood Education contribute significantly to the school life
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of children,  including in later years,  and that with the necessary support,  it  is  possible to
achieve good results that go beyond linguistic issues.

Keywords: Deaf child. Child education. Learning.

INTRODUÇÃO

A história da educação da pessoa com deficiência foi (e ainda é) marcada pela

exclusão. Fato que trouxe marcas de sofrimento e depreciação desse grupo, considerado fora

dos padrões impostos pela sociedade. 

Com o processo de educação da pessoa surda não foi  diferente,  essas pessoas

tiveram inúmeras histórias de exclusão, invisibilidade e preconceito, que permanecem até os

dias atuais, mesmo com as últimas conquistas, como o reconhecimento da Língua Brasileira

de Sinais (Libras), como primeira língua da pessoa surda – Lei 10. 436/2002, que dispõe

sobre a Libras e assegura no seu Art. 4º a sua inclusão nos cursos de formação de Educação

Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério.

Ao longo do tempo e com muita  luta,  as  pessoas com deficiência  alcançaram

diversos direitos, dentre estes a conquista do direito a educação de qualidade para todos. A

partir  daí,  as  pessoas  com  deficiência  passaram  a  ter  acesso  ao  espaço  escolar  para  se

desenvolverem como sujeito de direitos e capazes de viver em sociedade. 

Carvalho  (2000)  aponta  que  no  final  do  século  XX,  mudanças  significativas

aconteceram, principalmente, no contexto da educação especial, presente no Brasil desde o

período imperial, começam a ser difundidas expressões como: “Educação para todos”, “Todos

na escola”, “Escola para todos”. 

Com essa democratização da educação a escola abriu suas portas e hoje se observa

uma  maior  discussão  na  sociedade  por  políticas  públicas  mais  atuantes  e  eficientes.  Na

prática, contudo, a inclusão caminha a passos lentos e são muitos os desafios encontrados

pelos profissionais da educação no atendimento desse público.

A  Educação  Infantil  é  a  etapa  da  Educação  Básica  na  qual  a  criança  vai

experimentar um novo mundo e interagir com a diversidade, que vai além do seu contexto
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familiar, a criança surda apesar de privada de audição, tem potencial para que seja alcançado

seu desenvolvimento global,  desde que o espaço escolar  favoreça suas aprendizagens e o

trabalho docente seja comprometido, respeitando suas especificidades e reconhecendo suas

potencialidades.

Essa pesquisa se aprofundou em investigar a  escolarização de crianças surdas,

mais  precisamente  na  Educação  Infantil,  fase  em  que  a  criança  está  em  pleno

desenvolvimento e em contato com novas experiências, brincando de diferentes formas, em

diferentes  espaços,  em diferentes  tempos,  se  relacionando com o meio e  construindo sua

identidade.

A motivação para a realização dessa pesquisa surgiu no decorrer de um curso de

Libras, no qual tive a oportunidade de conhecer não somente a Libras, mas também a história

de luta da pessoa surda por sua identidade, pelo reconhecimento de sua cultura e por uma

educação de qualidade, que atenda suas necessidades específicas. 

Essa experiência unida às vivências em sala de aula com crianças ouvintes gerou

um grande interesse e  desta  forma delineou-se  as  seguintes  perguntas:  Como a educação

infantil  opera  dentro  das  singularidades  na  aprendizagem  da  criança  surda?  Quais  as

experiências desenvolvidas  pelo professor  com esse grupo? E como esse profissional  age

diante dos desafios no processo de inclusão?

A pertinência deste estudo se dá na busca pela reflexão sobre a importância e os

desafios presentes nos primeiros anos escolares, pois até o momento para a criança o seu lar

era seu único convívio social e ao entrar na escola visualiza um mundo de possibilidades onde

irá conviver e interagir com outras pessoas em um ambiente novo e rico em conhecimento. 

Para resolver essas questões à pesquisa está embasada nos estudos de Quadros

(1997) e Vigotsky (2008) O processo metodológico usado foi de abordagem qualitativa, sendo

a tipologia Pesquisa de campo, realizada através de questionário aplicado aos professores de

crianças surdas de duas escolas do município de Fortaleza.

Desta  forma  foram  traçados  os  seguintes  objetivos  para  esse  estudo,  como

objetivo geral: analisar a contribuição da educação infantil na aprendizagem da criança surda,

e como objetivos específicos: identificar os desafios encontrados na inclusão da criança surda;

e analisar quais os conhecimentos necessários para aperfeiçoar as práticas pedagógicas ao

trabalhar com crianças surdas na educação infantil.

2 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS,

DESAFIOS E AVANÇOS
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Este tópico versa sobre a história da educação das pessoas surdas no Brasil,  o

progresso e os percalços na busca por uma educação de qualidade e as leis que garantem os

direitos dos surdos na atualidade.

Conforme Guarinello (2007), os surdos eram bastante desprezados pela sociedade

até o século XV, eram vistos como seres castigados pelos deuses, não treináveis, incapazes e

sem direitos legais. Já no século XVI, o italiano Giordano Cardano, médico, que tinha um

filho  surdo,  elaborou  um código  de  ensino  para  surdos,  sugerindo  assim  que  os  surdos

poderiam ser instruídos, seus estudos foram relevantes para uma mudança de olhar sobre a

pessoa surda, porém suas ideias não foram postas em prática. 

No mesmo século, o espanhol Pedro Ponce de León seria considerado o primeiro

professor de pessoas surdas da história, ele educou crianças surdas, a maioria provenientes e

famílias abastadas, ensinando-as a escrever, ler, fazer contas, orar e confessar-se, a fim de

possibilitar o reconhecimento dessas pessoas nos termos da lei, para que pudessem herdar

títulos  e  propriedades,  já  que  não  tinham esse  direito  garantido  por  serem considerados

incapazes de aprender. 

Ainda  de  acordo  com  Guarinello  (2007),  no  século  XVII  e  XVIII,  novas  e

importantes descobertas surgiram na área da surdez e diferentes métodos de ensino foram

explorados,  assim  a  educação  de  pessoas  surdas  passou  a  receber  mais  atenção,

principalmente das famílias nobres.

Em 1750, o francês Charles Michel de l'Epée iniciou a instrução de duas crianças

surdas, ensinando-as a falar e escrever. Entretanto sua preocupação era com as pessoas surdas

que viviam nas ruas, e foi no convívio com elas que aprendeu a língua de sinais e criou os

Sinais  Metódicos,  uma  combinação  da  língua  de  sinais  com a  gramática  da  língua  oral

francesa mais o alfabeto digital. 

L´Épêe, além de ter sido o primeiro a acreditar que os surdos tinham uma língua,

fundou em 1760 a primeira escola pública para pessoas surdas no mundo, o Instituto Nacional

para Surdos - Mudos de Paris, pois entendia que todos os indivíduos surdos, independente de

classe tinham direito à educação. Para Soares (1999 p. 55):

Por ter criado a primeira escola de surdos e recebido todo tipo de criança, L'Epée viu
- se obrigado a criar uma linguagem mímica universal que permitisse a realização de
uma  instrução  rápida,  que  possibilitasse  a  esses  surdos  transformarem-se  em
elementos úteis manualmente para a sociedade (SOARES,1999 p. 55).
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Esse episódio marcou fortemente a história das pessoas surdas, o método oralista

aprovado e imposto, adotado por vários países foi ineficaz e a comunidade surda teve um

grande prejuízo que perdurou por muito tempo. 

No Brasil a educação de pessoas surdas teve início quando D. Pedro II juntamente

com o professor Hernest Huet fundou no Rio de Janeiro, o Colégio Nacional para Surdos-

Mudos de ambos os sexos em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).

Huet era surdo, e ex-aluno do Instituto Nacional de Paris, ele foi o primeiro gestor e professor

de surdos do Brasil (GUARINELLO, 2007). Na concepção de Rocha (1997, p. 5): 

A partir  de uma ação de um surdo oralizado, e em razão de sua amizade com o
imperador, que se constituiu uma comissão com figuras importantes do império a
fim de  promover  a  fundação  de  uma escola  para  a  educação  de  pessoas  surdas
(ROCHA, 1997, p. 5).

Os avanços na educação de surdos no Brasil datam de 2002, com base na Lei

10.098  de  19  de  dezembro  de  2000,  que  versa  sobre  a  acessibilidade  das  pessoas  com

deficiências; a oficialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), com a Lei 10.436 de

24 de abril 2002; e o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou essas leis.

Assim, novos rumos foram traçados para a educação dos sujeitos surdos com reconhecimento

de sua língua materna e o apoio do Tradutor Intérprete da Língua de Sinais (TILS), que são de

grande importância para a inclusão do surdo na sociedade, pois facilita a comunicação em

diversos setores da sociedade.

Dentro das discussões atuais acerca da educação de pessoas surdas é evidente a

expressividade  que  os  discursos  e  debates  têm tomado.  Cada dia  são mais  frequentes  os

diálogos  na  sociedade  sobre  educação  inclusiva.  Nesse  contexto,  a  escola  vem buscando

novas práticas e o preparo necessário para fazer a inclusão dos alunos surdos em salas de aula,

onde os mesmos devem manter contato com profissionais qualificados surdos e ouvintes.

A Libras é a língua oficial do povo surdo no Brasil, sua língua materna e é usada

também  pela  comunidade  surda  brasileira,  da  qual  fazem  parte  vários  profissionais  da

educação, da área da saúde, amigos e familiares de pessoas surdas. De modalidade gestual-

visual, o diálogo em LIBRAS é feito através do movimento das mãos e por expressões faciais

e corporais. Lacerda e Santos (2013) apontam que a Libras possui uma estrutura linguística

diversa, visuo-espacial, com sintaxe, morfologia e “fonologia” própria. 
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Nesse  sentido,  cumpre  ressaltar  a  diferença  entre  língua  e  linguagem,  pois,

frequentemente, nota-se que muitas pessoas, por desconhecimento, denominam a Libras como

linguagem de sinais.

A linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e
sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou
sinais  é  considerado  uma  forma  de  linguagem. Já  a língua  é  um  código  verbal
característico,  ou  seja,  um  conjunto  de  palavras  e  combinações  específicas
compartilhado por um determinado grupo (OLIVEIRA, 2020 s/p).

A LIBRAS é uma língua e representa não só uma forma de comunicação, mas

toda uma luta por respeito a cultura de um povo que se viu excluído por muito tempo ao longo

da história,  não  podemos afirmar  a  inexistência  da  exclusão  nos  dias  atuais,  porém cada

conquista deve ser evidenciada.

2.1 A aprendizagem da criança surda na Educação Infantil e a importância da formação

continuada dos profissionais envolvidos

A partir da percepção da criança como sujeito de direitos à Educação, desde a

mais tenra idade, assegurados na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do

Adolescente  (ECA)  e  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN),  nº

9.394/1996, importantes marcos legais que impeliram esses avanços, foram criados ao longo

das últimas décadas, diversos dispositivos legais envolvendo a Educação Infantil. 

Essas mudanças provocaram impactos diretos, tanto no que diz respeito ao acesso,

quanto à qualidade do atendimento à esse público.  Além disso, também foram publicados

documentos  importantes  pelo  Ministério  da  Educação,  com  ampla  participação  de

especialistas, pesquisadores e entidades diretamente ligadas à questão da educação e cuidado

de crianças de 0 a 5 anos (BRASIL, 2020).

A sala  de  aula  é  um  espaço  de  diversidade,  onde  as  diferenças  devem  ser

respeitadas  e  a busca por um bom desenvolvimento das  crianças  deve ser primordial.  As

vivências proporcionadas na Educação Infantil são de grande importância para que a criança

tenha  progresso  no  seu  futuro  escolar.  É  ideal  que  o  ambiente  promova  a  inclusão  seja

acolhedor e que traga estímulos que facilitem aprendizagens, objetivando contemplar cada

fase, cada particularidade e que tenha a criança como protagonista em todas as experiências. 
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Nessa perspectiva, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva (PNEE-EI), discorre sobre a inclusão

A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as bases
necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa
etapa,  o  lúdico,  o  acesso  às  formas  diferenciadas  de comunicação,  a  riqueza  de
estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a
convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a
valorização da criança.  Do nascimento aos três  anos,  o  atendimento educacional
especializado  se  expressa  por  meio  de  serviços  de  intervenção  precoce  que
objetivam otimizar  o  processo  de  desenvolvimento e  aprendizagem em interface
com os serviços de saúde e assistência social (PNEE-EI, 2008, p.16).

A criança surda, assim como a criança ouvinte ao iniciar sua trajetória na escola,

traz  sua  história  de  vida  e  seu  conhecimento  de  mundo,  porém dependendo  do contexto

familiar muitas ainda não têm a Libras adquirida, mas com o preparo necessário, o professor

certamente estabelece uma comunicação com seu aluno, já o iniciando na aquisição de sua

língua materna, sempre oportunizando experiências significativas para o desenvolvimento de

suas potencialidades. Para Quadros e Schmiedt (2006 p. 22-23):

A escola torna-se, portanto, um espaço linguístico fundamental, pois normalmente é
o primeiro espaço em que a criança surda entra em contato com a língua brasileira
de sinais.  Por meio da língua de sinais,  a criança vai  adquirir a linguagem. Isto
significa  que  ela  estará  concebendo  um mundo  novo usando  uma língua  que  é
percebida e significada ao longo do seu processo (QUADROS; SCHMIEDT, 2006 p.
22; 23).

 

Para  Kozlowski  (1995  p.  32)  “a  comunicação  não  é  o  único  aspecto  a  ser

considerado  na  educação  da  criança  surda,  já  que  esta  deve  ser  considerada  como  um

indivíduo em todos os sentidos”. Assim, ao se considerar a educação de crianças surdas, deve

ser  visado  seu  desenvolvimento  global,  ou  seja,  um desenvolvimento  social,  cognitivo  e

motor.

É na educação infantil que as crianças constroem uma relação de pertencimento

com a escola, relação estabelecida nas brincadeiras e nas interações, a criança surda antes de

ser surda é uma criança que brinca, imagina, sente e se expressa de diferentes formas, por

conseguinte surgem novas aprendizagens.

Vygotsky  (2008  p.  32)  estabelece  dois  tipos  de  aprendizagens  observados  na

criança “a inter-relação entre os conceitos científicos e os conceitos espontâneos é um caso
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especial de um tema mais amplo: a relação entre o aprendizado e o desenvolvimento mental

da criança”. Ele argumenta que “o desenvolvimento é visto como um processo de maturação

sujeito às leis naturais; e o aprendizado, como a utilização das oportunidades criadas pelo

desenvolvimento”. 

Entretanto, o autor acredita que o aprendizado não acontece de maneira orgânica,

portanto não pode assim ser definido nesses termos. Seus estudos sustentam que as interações

sociais são de grande influência durante esses períodos. 

Os  anos  escolares  são,  ao  todo,  um  período  ótimo  para  o  aprendizado  das

operações  que  exigem consciência  e  controle  deliberado;  o  aprendizado dessas  operações

favorece enormemente o desenvolvimento das funções psicológicas superiores enquanto ainda

estão em fase de amadurecimento (VIGOTSKI, 2008).

Por essa razão, a Educação Infantil deve ser adotada pelas famílias de crianças

surdas  o quanto antes,  pois  é  importante  a  interação com outras  crianças  e  também com

profissionais  da  área  que  devem acompanhar  seu  desenvolvimento  a  construção  de  suas

aprendizagens.

A escola  deve  estar  preparada para receber  essas  crianças,  com uma estrutura

adequada,  com  uma  rede  de  profissionais  comprometidos  e  ciente  dos  desafios  e  das

demandas em todo o processo educativo dos alunos, envolvendo toda a comunidade escolar

na tomada de decisão. 

Dentro  dessas  demandas  está  a  necessidade  de  um trabalho  especializado,  de

métodos  e  estratégias  pedagógicas  apropriadas,  sempre  buscando  despertar  no  aluno  a

vontade de aprender e considerando o contexto familiar em que a criança está inserida. 

O professor tem um papel fundamental na formação de seus alunos, é bom que ele

conheça cada criança, suas potencialidades e limitações e que esteja apto para atendê-las, para

que esse trabalho seja feito da melhor forma, além das aptidões inerentes à sua função o

docente deve ter apoio não só da família, mas também da gestão escolar que deve estar atenta

às suas necessidades, como recursos apropriados e formação continuada para que aprimorem

seus saberes e reflitam sobre suas práticas. Na concepção de Freire (2001, p. 72): 

A  melhora  da  qualidade  da  educação  implica  a  formação  permanente  dos
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a prática. É
pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal altamente qualificado,
que é possível perceber embutida na prática uma teoria não percebida ainda, pouco
percebida ou já percebida, mas pouco assumida. (FREIRE, 2001 p. 72).
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Assim,  refletindo  sua  prática  é  que  o  professor  no  ato  de  aprender  consegue

ensinar com mais qualidade, alcançando seus alunos com novas ideias e aperfeiçoando sua

didática. O diálogo entre família e escola também é fundamental para que os profissionais

atendam melhor esse aluno dentro de suas especificidades e de seu contexto social. 

Muitas  famílias  não  aceitam a  condição  de  seus  filhos,  não  sabem lidar  com

alguns  comportamentos  e  isso  reflete  na  sala  de  aula,  o  ideal  é  que  cada  família  seja

acompanhada também fora da escola. Para Quadros (1997, p.108):

O desenvolvimento sócio-emocional também deve ser garantido na relação dos pais
com as crianças. A criança deve ter a oportunidade conceber sua própria teoria de
mundo  através  de  sua  experiência  diárias  e  do  diálogo  com  as  pessoas  que  a
rodeiam.  Isso  significa  que  escola  deve  ir  além  da  relação  profissional  e,
consequentemente, abranger a relação pais e filhos. Os pais geralmente não sabem
ser pais  de crianças  surdas.  Além disso, eles  não conhecem as  línguas de sinais
(QUADROS, 1997 p. 108).

A autora  afirma ainda  que  é  fundamental  que  sejam previstos  programas  que

incluam os pais das crianças e a interação desses com adultos surdos. Entende-se que este

diálogo entre a escola e a família é um fator primordial para o desenvolvimento global da

criança  surda,  e  a  promoção  do  convívio  entre  pais  ouvintes  e  surdos,  faz  com que  se

familiarize com suas  culturas,  diminuindo assim a resistência  e  o  preconceito que muitas

famílias ouvintes têm. Reconhecendo assim as capacidades de seus filhos.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia adotada trata-se de uma revisão literária, uma pesquisa descritiva

de  natureza  qualitativa  e  bibliográfica,  que  envolvem  especialistas  no  assunto,  com  a

realização  de  uma  pesquisa  de  campo.  Com  isso,  como  procedimento  foi  realizada

inicialmente  uma  escolha  da  bibliografia,  classificando  obras,  textos  e  materiais  de  sites

especializados, depois realizadas leituras, colocadas as idéias e por fim feita as análises.

Conforme Gil (2010) a pesquisa bibliográfica consegue seus dados partindo de

trabalhos  realizados por  especialistas,  em obras  de referências,  teses,  sites  especializados,

jornais, revistas, etc. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi qualitativa e o instrumento para a coleta

dos  dados  empregado  foi  um  questionário  semiestruturado.  A  amostra  reúne  quatro

professores  de  educação  infantil  de  duas  escolas  públicas  de  Fortaleza,  uma  trabalha  na

perspectiva bilíngüe e a outra na perspectiva inclusiva. 
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Conforme Sassaki (1997, p. 41), compreende-se por inclusão o processo pelo qual

a  sociedade  objetiva  incluir  as  pessoas  com  deficiência,  “é  trocar,  entender,  respeitar,

valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas”. A

escola inclusiva se propõe a fazer este trabalho, na esfera da educação. 

Para Quadros (1997,  p.  27),  “o bilinguismo é uma proposta  de ensino que se

propõe a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar”. Na educação de surdos

seriam estas línguas, a LIBRAS e a língua portuguesa.

A  pesquisa  caracteriza-  se  pelas  investigações  em  que,  além  da  pesquisa

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de

diferentes tipos de técnicas (FONSECA, 2002).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta  seção  abordaremos  as  reflexões  sobre  os  dados  coletados  através  de

questionário durante a realização da pesquisa. Trataremos sobre perfis dos participantes e as

repostas coletas pelos respondentes.

Quadro 1: Perfil dos participantes 
Participante

s
Gênero

Faixa
etária

Tempo de
formação

Tempo na
instituição

Escolaridade

P1 Feminino
25 a 35

anos
Mais de 10

anos
Há menos de 1 ano Especialização

P2 Feminino
25 a 35

anos
Mais de 10

anos
Entre 10 e 14 anos

Especialização em
andamento

P3 Feminino
25 a 35

anos
Entre 5 e 9

anosE
Entre 5 e 9 anos

Especialização em
andamento

P4
Masculin

o
35 anos ou

mais
Entre 1 e 4

anos
Entre 1 e 4 anos

Especialização em
andamento

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com as respostas dos professores observa-se que são três do gênero

feminino e um do gênero masculino com faixa etária entre 25 e 35 anos ou mais, com tempo

de  formação  entre  1  e  mais  de  10  anos  e  atuam na  instituição  entre  1  e  14  anos,  um

especialista  e  três  com  especialização  em  andamento.  A identidade  dos  professores  foi

preservada, sendo designadas professores 1; 2; 3; e 4.

Neste tópico a pesquisadora trata sobre as orientações dadas à equipe docente pela

escola,  referentes  ao acolhimento  das  crianças  surdas  em sala  de  aula  e  a  percepção das

professoras acerca da inclusão das crianças surdas na sala de aula. 
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Quadro 2: Acolhimento da criança surda em sala 

Participante
s

Respostas

P1 Que a Libras seja utilizada em sala como primeira língua.

P2

Nos é instruído o acolhimento de inclusão responsável, onde escola e família são parceiras e
trabalham em comum acordo.
Em sala os alunos surdos são apresentados aos demais da turma de forma pedagógica para
evitar constrangimento, assim como suas dificuldades linguísticas diferentes com o objetivo de
gerar a inclusão dos mesmos de uma maneira acolhedora e receptiva.

P3 Todos os professores e funcionários devem conhecer a língua brasileira de sinais.

P4
Primeiramente respeitar  suas  especificidades,  nos adequando às  suas  limitações e  procurar
estratégias para atender às mesmas.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A pergunta tem o objetivo de analisar quais as orientações dadas aos professores que

trabalham com crianças surdas, para um melhor acolhimento na sala de aula.

Através das respostas obtidas, observou-se que P1 e P3 enfatizam o conhecimento da

Libras, Para Quadros e Schmiedt (2006), a escola é um espaço linguístico fundamental para a

criança surda, pois para muitas é onde ocorre o primeiro contato com a Libras, sua língua

materna.  Assim  a  criança  amplia  seu  conhecimento  de  mundo  e  cria  uma  relação  de

pertencimento com o ambiente, pois também entra em contato com seus iguais (surdos). Já P1

e  P4,  além  de  considerarem  as  especificidades  linguísticas  do  aluno,  falam  de  inclusão

responsável e atentam sobre as limitações das crianças, na busca de um melhor atendimento. 

Conforme Kozlowski (1995), a criança surda é um indivíduo em todos os sentidos,

assim sua  educação  vai  muito  além da  questão  linguística.  Através  das  análises  obtidas,

pautadas nas perguntas dos respondentes, percebeu-se o cuidado voltado em estabelecer uma

comunicação e o respeito pela criança como indivíduo completo.

Seguindo com as análises abordou-se a contribuição das vivências proporcionadas na

educação infantil para a criança surda. 

Quadro 3: Vivências escolares e sua importância no desenvolvimento da criança surda na Educação Infantil
Participante

s
Respostas

P1

Todas as vivências são importantes. Não podemos fazer diferenciação entre a criança surda e as
ouvintes.
Temos que usar de todos os recursos para essas crianças terem acesso a todos os momentos e
Campos trabalhados na educação infantil.

P2
Que o aluno possa ter contato com a sua língua materna de preferência professora surda. Caso o
professor for ouvinte saber libras.

P3
São vivências bilíngues, já que a escola tem a proposta da libras ser a primeira língua, desde de
a educação infantil a criança surda e ouvinte são estimuladas a aprender Libras.

P4
A criança  surda  é  incluída  em  toda  e  qualquer  vivência  assim  como  o  ouvinte,  criamos
diferentes contextos para que a criança seja protagonista de suas ações, garantindo a pluralidade
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de  vivências  que  incluem  o  imaginar,  ler,  escrever,  pintar,  cantar,  correr,  brincar,  jogar,
comemorar ...
Essas vivências são de suma importância para a etapa de formação do cidadão de modo integral.

Fonte: da pesquisa (2020).

A pergunta tem o intuito de analisar a contribuição das experiências que ocorrem

no cotidiano escolar para o desenvolvimento da criança surda nesta etapa da educação básica.

De acordo com as análises obtidas podemos perceber que os respondentes P1 e

P4 enfatizam a importância da participação da criança em diferentes vivências, com diversos

recursos, contribuindo assim para o processo de ensino-aprendizagem.

Para  Vygotsky  (2008),  as  interações  sociais  são  de  grande  importância,  pois

oportunizam  novos  conhecimentos,  que  exigem  consciência  e  controle  deliberado.  Os

respondentes P2 e P3 destacam o uso da LIBRAS nas suas práticas.  Quadros e Schmiedt

(2006) falam que a criança concebe um mundo novo usando a língua de sinais e que a escola

é um espaço fundamental na aquisição da linguagem.

Apesar de dois respondentes enfatizarem a comunicação e os outros discorrerem

de maneira mais ampla sobre diferentes momentos, todos se atentaram a incluir a criança.

No Quadro 4, pretendeu-se refletir sobre o que os professores usam para facilitar

as aprendizagens.

Quadro 4: Estratégias aplicadas para facilitar a aprendizagem da criança surda

Participante
s

Respostas

P1
O uso da Libras e de imagens, que contribuirão para que as crianças possam ter uma melhor
compreensão das temáticas e conteúdos.

P2 Utilizamos em sala a  comunicação bilíngue,  Libras  e  português juntos,  sempre buscando o
auxílio  de  suportes  visuais,  além  de  contarmos  sempre  que  necessário,  com  a  ajuda  do
intérprete.

P3 Bimodalismo (usado em alguns casos específicos), professores bilíngues, imagens de objetos
para facilitar o reconhecimento visual, expressão facial/corporal, jogos e atividades bilíngues.
Ensino de libras para os alunos ouvintes.

P4 Uso de imagens é fundamental, pois os surdos são muito visuais.
Fonte: Da pesquisa (2020).

O uso de recursos visuais está presente em todas as respostas e nota-se a atenção

com a LIBRAS como indispensável nesse processo.

Na Educação Infantil, o lúdico, o acesso às diferentes formas de comunicação e a

convivência com a diferenças facilitam as relações, proporcionando o suporte necessário para

novas aprendizagens e desenvolvimento global da criança (PNE-EL, 2018). Cabe destacar que
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é  importante  que  a  criança  seja  participante  de  todas  as  experiências  e  que  tenha  suas

especificidades contempladas para que haja uma aprendizagem espontânea e satisfatória. 

P3 traz como estratégia em alguns casos o uso do bimodalismo. Para Botelho

(2002, p. 98) “o bimodalismo ou português sinalizado é o uso simultâneo de fala e de sinais”.

Entretanto, é concebido erroneamente por muitos educadores como uso da fala e de língua de

sinais. Isso ocorre porque os educadores tendem a usar as duas línguas ao mesmo tempo, o que

não  favorece  a  comunicação,  pois  não  se  estabelece  uma  definição  para  cada  língua  e

desvaloriza a língua materna da criança surda. 

A pergunta  seguinte  foi  elaborada  com o objetivo  de  mostrar  alguns  desafios

encontrados pelos docentes durante o processo de escolarização da criança surda.

Quadro 5: Desafios encontrados no processo de escolarização da criança surda.

Participante
s

Respostas

P1
A aprendizagem da Libras;
O entendimento em segundo plano do português

P2

A própria barreira da comunicação em Libras, pois ao dá início na educação infantil a criança 
desconhece todo e qualquer sinal fornecido pela língua, sendo necessário seu aprendizado, por 
isso é de tamanha importância o início da escolarização e aprendizado do aluno surdo e seu 
contato com a Libras, o quanto mais cedo melhor.

P3
Falta de recurso, conhecimento e interesse da família para investir e desenvolver o aprendizado 
da criança surda no seio familiar. Falta de empatia dos órgãos públicos para adaptar algumas 
avaliações anuais para a criança surda, como prova em vídeo.

P4 A aceitação, a adaptação e a falta de recursos.
Fonte: da pesquisa (2020).

Através  das  respostas  obtidas  nota-se  que  os  desafios  principais  são  as  barreiras  com a

comunicação e as relações com as famílias.

A maioria  dos  pais  de  crianças  surdas  são  ouvintes,  estes  apresentam  certa

dificuldade de aceitar a condição dos filhos, a família deve ser acompanhada pela escola para

assim criar vínculos que resultam em um melhor atendimento dessas crianças. 

Para Quadros (1997), toda a família deve ser envolvida no trabalho de inclusão,

garantindo assim o desenvolvimento sócio-emocional de pais e filhos. Geralmente existem

dificuldades de comunicação, pois muitos não conhecem a LIBRAS, assim a criança chega na

escola sem conhecer sua língua materna.

Assim,  o  professor  tem  um  papel  muito  relevante  no  enfrentamento  desses

desafios, procurando estratégias que contemplem cada família por ele atendida.

No Quadro 6 são apontadas as principais necessidades do professor na sua prática

ao trabalhar com crianças surdas na educação infantil.
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Quadro 6: Principais necessidades do professor em sala de aula diante das especificidades das crianças surdas

na educação infantil.

Participantes Respostas

P1
Recursos adequados, tais como jogos que ajudem no aprendizado das crianças;
Uma assistente para ajudar nas dualidades.

P2
Mais recursos visuais, intérpretes, formações e cursos preparatórios com o tema do aluno
surdo.

P3 Material pedagógico.

P4

Primeiramente temos que nos atentar na comunicação, pois a mesma ainda não adquiriu a
aquisição da língua, que é sua L1, a Libras. Então precisamos sempre trabalharmos com
imagens,  pois  eles  são  muito  visuais.  Quando  formos  nos  dirigir  a  essas  crianças,
precisamos nos colocar na sua mesma altura, e sempre de frente para ela. Devemos utilizar
cartazes com a representação de palavras em Libras e  em Língua Portuguesa,  pois eles
precisam tbm ter contato com essa língua escrita desde cedo.  E sempre explorarmos as
imagens durante o momento e leitura.
O uso de DVDs tbm é de suma importância, devemos explorar bastante, principalmente
para a contação de história, pois os pequenos podem observar as ilustrações e compreendê-
las com os elementos da narrativa.
O  uso  de  DVDs  de  histórias  contadas  em  Libras  por  outras  crianças  ou  e  DVDs  de
brincadeiras  com  regras  interpretadas  em  Libras  associadas  às  imagens  são  recursos
importantes no dia-a-dia da pré-escola.

Fonte: da pesquisa (2020).

Todos os respondentes salientaram a necessidade de recursos adequados, porém,

P1 acrescentou que é preciso uma assistente para ajudá-la a atender as demandas das crianças,

P2  acrescenta  a  viabilidade  de  formação  continuada  e  P4  ressaltou  a  atenção  com  a

comunicação entre professor e aluno.

Diariamente  o  professor  tem que criar  e  recriar  vivências  que  envolvam seus

alunos e o ideal é que esse profissional tenha acesso aos recursos necessários e que tenha

todas  as  suas  necessidades  atendidas  para  desenvolver  o  seu trabalho da  melhor  maneira

possível. 

O objetivo dessa pergunta é analisar a disponibilidade de formação continuada

para professores que trabalham com crianças surdas.

Quadro 7: Disponibilidade de formação continuada para os professores da educação infantil na instituição.

Participantes Respostas
P1 As formações ficam à cargo dos professores. Fora da instituição e paga.
P2 Uma vez ao mês.

P3
Nenhuma. Cantávamos com ajuda dos professores e decide ir fazer uma pós para 
adquirir mais conhecimento.

P4
Temos duas Formações no mês que são muito importantes, mas infelizmente é somente 
para o público ouvinte, então fazemos adaptações para as crianças surdas. São formações
bem lúdicas e bastante ricas.

Fonte: da pesquisa (2020).
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Os  respondentes  relataram  que  não  há  oferta  de  formação  continuada  pela

instituição. Conforme Freire (2001), a formação permanente dos educadores tem influência

direta  na  qualidade  do  ensino,  pois  é  refletindo  sua  prática  juntamente  com  outros

profissionais que o professor busca melhorias.

O educador deve estar em contato com a literatura e com outros profissionais,

pensando e repensando sobre sua didática, em como pode alcançar de melhor maneira seus

alunos, esse contato se dá pelas formações que devem ser ofertadas pela instituição a fim de

melhorar a qualidade do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento  do  presente  estudo  proporcionou  a  reflexão  a  respeito  da

contribuição  da  educação  infantil  no  processo  de  escolarização  da  criança  surda.  Foi

empregada como ferramenta de pesquisa uma abordagem qualitativa, por meio da pesquisa

bibliográfica. 

Pretendeu-se  alcançar  as  questões  propostas  através  de  pesquisa  de  campo

realizada com professores que atuam diretamente com este público, através de questionário

que possibilitou a coleta de dados acerca da atuação dos mesmos no espaço escolar, bem

como identificar os desafios nesse processo, o papel das vivências no dia a dia com crianças

pequenas e a disponibilidade de formação continuada para esses docentes, visto que diante

das singularidades das crianças é de suma importância que o professor reflita sua prática e

busque novos conhecimentos.

Diante  das  respostas  apresentadas,  percebe-se  a  preocupação  com as  questões

voltadas para comunicação, a necessidade de conhecer a Libras, assim como a de formação

continuada para que o professor tenha seu trabalho aperfeiçoado e experimente novas práticas,

refletindo sua atuação na sala de aula. São muitos os desafios encontrados pelos docentes

diariamente, como a falta de recursos e a pouca participação das famílias. É importante que

toda a comunidade escolar se comprometa com o desenvolvimento das crianças, o que vai

muito além da sala de aula, essa aproximação traz bons resultados no desenvolvimento das

crianças e torna o ambiente escolar mais acolhedor.

As reflexões a partir destes questionamentos não cessam com a confecção desta

pesquisa,  uma vez  que  é  necessária  uma maior  investigação a  fim de  proporcionar  mais

elementos nas questões relacionadas a escolarização da criança surda. 
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Espera-  se  que  com este  material  outros  estudantes  e  educadores  que  tenham

interesse no assunto reflitam sobre o tema abordado e o principal  que reconheçam a sua

responsabilidade e importância na vida das nossas crianças.
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RESUMO
A inclusão de crianças com deficiência na escola regular é um assunto muito discutido na
atualidade, contudo, incluir não é apenas acrescentar mais um aluno dentro de sala, mas criar
um ambiente acolhedor com práticas pedagógicas que atenda a todos e proporcione o pleno
desenvolvimento dos alunos. Nessa perspectiva, esta pesquisa objetivou analisar a concepção
de  pais  de  crianças  com  deficiência  sobre  a  inclusão  escolar,  além  de  compreender  as
dificuldades enfrentadas pelos pais de crianças com deficiências ao matricularem seus filhos
na  escola  de  ensino  regular,  conhecer  o  que  pensam  sobre  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem de/da seu/sua filho (a) e analisar como avaliam a qualidade da escolarização
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dos seus filhos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, com
pais  de  crianças  deficientes  que  estão  matriculadas  na  escola  de  ensino  regular,  cujos
resultados apontaram que os pais estão insatisfeitos com a educação oferecida aos seus filhos
e  chamam  a  atenção  para  o  despreparo  dos  professores,  que  se  mostram  inflexíveis  e
indiferentes as condições das crianças. Também foi evidenciada a necessária transformação da
escola para se adequar as necessidades das crianças e, dessa forma, contribuir  para o seu
desenvolvimento, sem minimizar suas habilidades, ou seja, sem subestimá-la.

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Pais. Alunos com Deficiência.

ABSTRACT
The inclusion of children with disabilities in mainstream schools is a subject that is currently
being discussed, however, to include is not only to add one more student in the classroom, but
to  create  a  welcoming  environment  with  pedagogical  practices  that  serves  everyone  and
provides  for  the  full  development  of  students.  In  this  perspective,  this  research  aimed to
analyze  the  conception  of  parents  of  children  with  disabilities  about  school  inclusion,  in
addition to understanding the difficulties faced by parents of children with disabilities when
enrolling  their  children  in  regular  school,  knowing  what  they  think  about  the  education
process. teaching and learning of your child and analyzing how they evaluate the quality of
their children's education. To this end, a qualitative research was carried out, of the case study
type, with parents of disabled children who are enrolled in the regular school, whose results
showed that the parents are dissatisfied with the education offered to their children and call
attention to the unpreparedness of teachers, who are inflexible and indifferent to children's
conditions. It was also evidenced the necessary transformation of the school to adapt to the
needs of children and, thus, contribute to their development, without minimizing their skills,
that is, without underestimating it.

Keywords: School inclusion. Parents. Students with Disabilities.

INTRODUÇÃO

A  história  da  educação  das  pessoas  com  deficiência  passou  por  diversas

transformações até assegurar o acesso delas no sistema regular de ensino. Essa ação surgiu

recentemente com o movimento mundial que lutava pela inclusão de pessoas com deficiência,

que  reivindicou  pela  inclusão  de  crianças  e  adolescentes  que  antes  viviam  isoladas  do

ambiente  educacional,  por  serem  consideradas  incapazes  de  aprender  como  os  demais

colegas, puderam tem acesso à educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996, assevera

que a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente

na  rede  regular  de  ensino,  para  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e  altas  habilidades  ou superdotação.  O art.  59,  inciso  III,  da mesma lei
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aponta  que  os  sistemas  de  ensino  devem assegurar  a  esses  estudantes  “professores  com

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem

como  professores  do  ensino  regular  capacitados  para  a  integração  desses  educandos  nas

classes comuns” (BRASIL, 1996, p. 44).

Atualmente, a presença de estudantes na educação especial, nos sistemas público e

particular  de  ensino  já  é  uma  realidade,  que  pode  ser  verificada  em diversos  estudos  e

pesquisas  desenvolvidas  nos  últimos  anos.  Contudo,  a  garantia  de  acesso  e  do

desenvolvimento  social  e  intelectual  desses  estudantes  ainda  está  longe  de  ser  efetivada.

Assim, o foco dessa pesquisa foi direcionado para a concepção dos pais de crianças com

deficiência acerca da inclusão escolar, suas experiências, as principais dificuldades para que

de fato essa inclusão seja efetivada. 

A motivação para a escolha deste tema surgiu da experiência vivenciada por uma

amiga no processo diagnóstico de deficiência de sua filha. Outro acontecimento que motivou

nosso interesse em aprofundar conhecimentos nessa área foi o acompanhamento realizado em

sala de aula, junto a uma criança com o transtorno do espectro autista, durante alguns meses.

Este estudo se justifica pela necessidade dos profissionais da educação e áreas

afins  conhecerem  os  anseios  e  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  pais  de  crianças  e

adolescentes com deficiência, ao buscarem matricular seus filhos em uma escola regular. 

Nesse sentindo, foram formuladas as seguintes questões investigativas: quais as

expectativas  dos  pais  em relação à  inclusão  dos  seus  filhos  no ambiente  escolar?  O que

esperam que eles aprendam na escola? Como avaliam à inclusão de seus filhos no sistema

regular de ensino?

Para responder as perguntas expostas, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de

caráter exploratório, com cinco participantes selecionados (pais de crianças com deficiência)

para responderem um questionário enviado via e-mail, no período de maio e junho.

Os  principais  referenciais  teóricos  que  embasaram  esta  pesquisa  no  que  diz

respeito  à  inclusão  escolar  foram os  trabalhos  de  Sassaki  (1997);  Fávero  et  al (2009)  e

Mantoan  (2009).  No  aspecto  metodológico  os  referenciais  teóricos  serão  embasados

prioritariamente por Gil (2008) e Minayo (1994).

Desta feita, a pesquisa tem como objetivo geral: analisar a concepção de pais de

crianças  com  deficiência  acerca  da  inclusão  escolar,  e  como  objetivos  específicos;

compreender  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  pais  de  crianças  com  deficiências  ao
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matricularem seus filhos na escola de ensino regular; conhecer o que pensam sobre o processo

de ensino e aprendizagem de/da seu/sua filho (a) na escola regular; e analisar como avaliam a

qualidade da escolarização dos seus filhos.

Adiante  discorremos  sobre  o  histórico  da  educação  especial  na  perspectiva

inclusiva, e as principais mudanças que ocorreram ao longo dos anos.

2 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Nos últimos anos podemos perceber que há vários debates sobre a inclusão de

crianças deficientes no ensino regular. A transformação que vemos hoje é fruto de muitos

erros  e  acertos,  embora  ainda  exista  a  necessidade  de  melhorar  a  qualidade  do  trabalho

desenvolvido  pela  escola  regular,  no  tocante  aos  alunos  com  deficiência.  Entretanto,  se

analisarmos  o passado constataremos  que houve um progresso,  e  que devemos continuar

lutando para que a inclusão seja de fato efetivada. 

Sassaki (1997) ressalta que durante muitos anos, as pessoas com deficiência foram

excluídas de qualquer atividade social por serem consideradas inválidas, independe de qual

fosse à deficiência, elas eram consideradas sem utilidade para a sociedade. 

O  termo  “educação  inclusiva”  passou  a  ser  utilizado  pelas  instituições

educacionais na década de 1990, quando essas instituições passam a discutir a necessidade de

se adaptarem para atender todos os alunos. Fonseca (1995, p. 202) destaca o papel da escola

como responsável por promover essa inclusão: 

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 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).

Em 1994, “Declaração de Salamanca” vai revolucionar a educação inclusiva. O

documento contém princípios,  políticas e práticas para uma educação sem exclusão, onde
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todos  têm  acesso  à  educação  independentemente  de  suas  condições  físicas,  intelectuais,

sensoriais e sociais. Nessa mesma linha de pensamento, a UNESCO destaca que a escola

deverá: 

[...]  acomodar  todas  as  crianças  independentemente  de  suas  condições  físicas,
intelectuais,  sociais,  emocionais,  linguísticas  ou outras.  Aquelas  deveriam incluir
crianças deficientes e superdotadas,  crianças de rua e que trabalham, crianças de
origem  remota  ou  de  população  nômade,  crianças  pertencentes  a  minorias
linguísticas,  étnicas  ou  culturais,  e  crianças  de  outros  grupos  desavantajados  ou
marginalizados.  Tais  condições  geram  uma  variedade  de  diferentes  desafios  aos
sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo "necessidades educacionais
especiais"  refere-se  a  todas  aquelas  crianças  ou  jovens  cujas  necessidades
educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de
aprendizagem.  Muitas  crianças  experimentam  dificuldades  de  aprendizagem  e,
portanto, possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a
sua escolarização (UNESCO, 1994, p. 3).

O  documento  continua  falando  sobre  um  dos  grandes  desafios  da  escola

inclusiva, o de desenvolver uma pedagogia centrada na criança e que seja bem-sucedida na

educação de todos os envolvidos, inclusive para os que possuem desvantagens severas. 

Carvalho  (2000)  apresenta  que  ao  final  do  século  XX muitos  conflitos  e  transformações

aconteceram, principalmente, no contexto da educação especial presente no Brasil desde o

período imperial, estes acontecimentos darão origem às expressões “Educação para todos”,

“Todos na escola”, “Escola para todos”. A lei 9394/96 da LDB, no Art. 58, declara:

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.  §1º Haverá,  quando  necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da
clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas
dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 1996, p.24).

Essa mesma Lei, no seu Art. 206, declara que a democracia educacional fortalece

princípios  como:  a  igualdade  de  condições  não  só  para  o  acesso,  mas  também  para  a

permanência  na  escola;  a  liberdade  de  aprender,  ensinar  e  divulgar  o  pensamento;  o

pluralismo  de  ideias  e  concepções  pedagógicas;  a  coexistência  de  instituições  públicas  e
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privadas, a existência do ensino público gratuito, a gestão democrática do ensino público e a

garantia no padrão da qualidade.

A Educação Inclusiva é considerada um dos caminhos possíveis para que países

marcados por desigualdades sociais enfrentem problemas de exclusão social e educacional,

através das mudanças sugeridas a partir da inclusão de alunos com necessidades educacionais

especiais no sistema regular de ensino. O respeito à diversidade é um dos pilares básicos da

Educação  Inclusiva  que  se  converte  em  alternativa  para  que  os  sistemas  educacionais

rompam,  definitivamente,  com  as  diferentes  formas  de  exclusão  educacional  (BRASIL,

2006).

Abordamos a seguir sobre o que dizem os pais de crianças deficientes acerca da

educação  ofertada  aos  filhos  na  escola  ensino  regular,  quais  as  expectativas  sobre  a

escolarização da criança, quais mudanças sugerem e as principais dificuldades que enfrentam.

2.1 O Sistema regular de ensino inclusivo: o que dizem os pais

Muito se fala em inclusão atualmente, principalmente no contexto educacional,

contudo, matricular uma criança deficiente na escolar regular não é algo tão simples como

imaginamos, muitos pais se deparam com algumas dificuldades, em razão de algumas escolas

se recusarem a receber a criança com deficiência alegando que a instituição não dispõe de

recursos suficientes para efetivar a inclusão.

Raiça (2006) salienta que a pratica inclusiva está centrada na aprendizagem e não

no ensino. O modelo de escola inclusiva verifica constantemente o desenvolvimento global do

aluno num contexto individual. Dessa maneira, a pessoa com deficiência desfruta das mesmas

oportunidades de aprendizagem, tal mudança beneficia não apenas a pessoa com deficiência,

mas a todos. 

Fávero et al. (2009) relata a história de uma mãe que foi impedida de realizar a

matrícula do seu filho (que era cego), o argumento utilizado foi que nenhum dos professores

conheciam Braille e que escola não dispunha de recursos suficientes para atendê-lo. O autor

pontua o despreparo dos professores como ponto mais evidenciado pelos pais nas dificuldades

observadas nas escolas regulares para atenderem crianças e adolescentes com deficiência. 

Sobre esse ponto, Ribas (2007) enfatiza que professores que não tem o devido

preparo para avaliar as características diferenciadas de seus alunos, como eles aprendem e

suas  potencialidades,  seus  interesses,  onde  acabam  transmitindo  os  conteúdos  de  suas
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disciplinas como se estivessem em uma sala de aula homogênea,  uniforme e com alunos

idênticos.

Fávero et al. (2009) aponta a cobranças de uma taxa extra como outra dificuldade

vivenciada  pelos  pais  quando  optam por  matricularem  os  filhos  em escolas  privadas.  A

justificativa apontada pela escola para tão cobrança se dá pelo fato da criança e do adolescente

com deficiente requerer uma assistência mais individualizada. Cabe destacar que, atualmente,

Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146/2015, impede as escolas de cobrar qualquer valor extra

dos pais que possuem filhos com deficiências.  

O  preconceito,  a  discriminação,  o  desrespeito  são  outros  fatores  que  pais  de

crianças deficientes lidam ao matricularem seu filho. Fávero et al. (2009) expressam em seus

estudos que o preconceito faz com que muitos pais retirem os filhos da escola regular e os

matriculem na escola especial, pois nesse ambiente a discriminação é menos provável e os

alunos ficam mais protegidos. Ainda sobre essa questão, os autores apontam que alguns pais

descreveram situações constrangedoras onde os filhos eram feitos de palhaço, rotulados como

o (a) “doido (a)”, o (a) monstrinho (a), o (a) ceguinho (a), entre outras agressões verbais. 

Estudos com pais de crianças com deficiência intelectual, realizados por Silveira e

Neves (2006), evidenciaram que eles enxergam a escola como um ambiente de socialização e

não  têm  muita  expectativa  quanto  a  aprendizagem  dos  filhos,  pois  os  professores  são

despreparados, as salas de aula são lotadas. 

Um estudo realizado com os pais de crianças com cegueira ou baixa visão, as

pesquisadoras  constataram  que  os  pais  entendem  a  importância  da  sua  participação  na

escolarização dos filhos, e tem muitas expectativas sobre a aprendizagem e o futuro deles,

eles relataram que confiam na educação oferecida pela escola. (SANTOS; SILVA, 2014).

Na pesquisa feito por Fávero et al (2009, p. 42) os pais analisam que a educação

oferecida aos estudantes com deficiências “[...] é, em geral pobre em qualidade educacional e

mantém-se no âmbito das atividades oferecidas na educação infantil, isto é, atividades lúdicas,

artísticas e esportivas, o que contribui para a perpetuação da crença em suas incapacidades e

na falta de oportunidade para se desenvolverem”. 

Esses autores mencionaram ainda que muitos pais de crianças  sem deficiência

também se opõe a inserção de crianças com deficiência na sala de aula, usando o argumento

de que isso irá afetar a desempenho dos seus filhos. E acabam influenciando outras pessoas a

partilharem da mesma ideia. Contudo, podemos identificar que apesar da opinião desses pais

em relação a  presença das  crianças  e  adolescentes  com deficiência  no sistema regular  de

ensino, existem pais que acreditam na educação inclusiva, acreditam na potencialidade dos
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filhos se desenvolverem em sistema de ensino que atendam a todos com qualidade. Seguimos

os estudos apresentando o percurso metodológico.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

Essa pesquisa foi pautada numa abordagem qualitativa em que o pesquisador tem

forte  influência durante o processo de investigação,  sendo ele  o principal  instrumento na

coleta  dos  dados,  identificando  e  delimitando  o  problema  a  ser  estudado  partindo  de

observações  do  público  investigado  e  valoriza  o  contato  direto  do  pesquisador  com  o

ambiente e a situação estudada.

Corroborando  com  essa  ideia,  Godoy  (1995,  p.  62)  ressalta  que  “a  pesquisa

qualitativa  tem  o  ambiente  natural  como  fonte  direta  de  dados  e  o  pesquisador  como

instrumento fundamental”. Complementa que “aqui o pesquisador deve aprender a usar sua

própria  pessoa  como  o  instrumento  mais  confiável  de  observação,  seleção,  análise  e

interpretação dos dados coletados”. 

A pesquisa qualitativa pode ter como método investigativo o estudo de caso. Este

método se trata de “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o

contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). Para o autor “[...] o estudo de

caso permite que uma investigação retenha as características holísticas e significativas dos

eventos da vida real” (Yin, 1984, p. 3). 

Corroborando essa definição os autores Alves Mazzoti (2006, p. 650) ressaltando

que esse tipo de pesquisa: “[...] constitui uma investigação de uma unidade específica, situada

em seu contexto, selecionada segundo critérios predeterminados e utilizando múltiplas fontes

de dados, que se propõe a oferecer uma visão holística do fenômeno estudado”.

Visto isso, essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e tem como

método investigativo o estudo de caso e se classifica também, de acordo com Gil (2002),

como  uma  “pesquisa  de  cunho  exploratória,  já  que  buscou  conhecer  e  apresentar  a

problemática  para  que  as  ideias  fossem  aperfeiçoadas  ou  propiciar  possíveis  novas

descobertas sobre o assunto pesquisado”.

Os  dados  coletados  para  compreender  a  concepção  dos  pais  de  crianças  com

deficiência sobre a inclusão escolar se deram por meio de um questionário aplicado com cinco

pais, cujo filhos estão matriculadas em escolas da rede de ensino regular. As respostas dos

participantes sobre como se sentem, quais desafios enfrentam ao matricularem seu filho na
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escola de ensino regular,  como percebem a evolução dos  filhos,  quais  as  expectativas na

escolarização  dos  filhos  foram  organizadas  utilizando  tabelas  e  analisadas  com  base  no

referencial teórico.

Diante da coleta e análises das informações, apresentamos abaixo os resultados

obtidos através da pesquisa realizada com pais de crianças deficientes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção foram tratados os dados obtidos na pesquisa realizada com os pais de

crianças com deficiência que estão matriculadas em escolas regulares. Ressalta-se que cada

participante foi identificado de R1 a R5 para manter o anonimato da pesquisa.

O Quadro 1, a seguir  expressa o perfil  dos sujeitos entrevistados, tais  como o

gênero, a idade, área de trabalho, os membros da família e a escolaridade.

Quadro 1: Perfil das Respondentes

SUJEITO GÊNERO
FAIXA

ETÁRIA
ÁREA DE

TRABALHO
MEMBROS

DA FAMÍLIA
ESCOLARIDADE

R1 F
35 anos de

idade ou mais
Professora 4 Graduação

R2 F
35 anos de

idade ou mais
Dona de casa 4 Graduação

R3 F
25 a 35 anos de

idade
Dona de casa Mais de 5

Ensino Fundamental
Incompleto

R4 F
35 anos de

idade ou mais
Autônoma 3

Ensino Médio
Incompleto

R5 F
25 a 25 anos de

idade
Dona de casa 3 Ensino Médio

Fonte: Da pesquisa (2020)

Os  questionários  foram  respondidos  pelas  mães  das  crianças,  desta  forma,

compreende-se que todos os  respondentes  são do gênero  feminino,  sendo que  duas  delas

possuem entre 25 a 35 anos de idade, e o as outras três possuem 35 anos ou mais. 

Observa- se no quadro que três das respondentes são donas de casa, somente a R1

é  professora  e  a  R4  é  autônoma,  exercem outra  profissão.  As  famílias  de  R1  e  R2  são

compostas por quatro membros, as famílias de R4 e R5 são formadas por três membros e a

família R3 é constituída por mais de cinco membros. 

No Quadro 2, foi tratado sobre a matrícula da criança com deficiência na escola

regular, com o intuito de conhecer quem tomou a iniciativa e o motivo da escolha. Para tanto,



198

foi questionado como e de quem foi à iniciativa de matricular seu/sua filho (a) na escola

regular.

Quadro 2: Escolha da escola regular

RESPONDENTES RESPOSTAS
R1 Iniciativa da própria mãe
R2 Minha iniciativa foi difícil para mim, mas no colégio foi tudo bem. 
R3 A iniciativa foi minha e do meu marido colocar ele em uma escola regular. 

R4
Eu tive a iniciativa. Coloquei para que ela pudesse se desenvolver e ter contato com
outras crianças. 

R5
A iniciativa foi minha de botar na escola regular, por achar importante o convívio com
outras crianças. 

Fonte: Da pesquisa (2020).

Em todos os casos a iniciativa de matricular a criança deficiente na escola de

ensino regular partiu da própria mãe, apenas R3 contou com a participação do marido no

momento  da  decisão.  As  respondentes  R4  e  R5  destacaram que  o  convívio  com  outras

crianças é importante, percebe-se que esse foi um dos fatores que contribuíram para a escolha

da escola regular. A mãe R2 relatou que a maior dificuldade foi dela e não do colégio. 

Fonseca (1995) ressalta que a escola como instituição social deve adaptar-se as

crianças e não rejeitar aqueles que não aprendem no mesmo ritmo que os outros. Assim,  a

presença das crianças e adolescentes com deficiência no sistema regular de ensino, obriga a

escola e os professores a modificarem suas estruturas e práticas para atender as necessidades

de todos os alunos, sem exceção (MANTOAN, 2004). Somente quando a escola se abre para

aprender junto com esses alunos, acreditando em suas potencialidades é que os pais se sentem

contemplados e crentes que a instituição escolar está cumprindo o seu papel.

A concepção dos pais sobre o processo de ensino e aprendizagem dos filhos na escola

regular foi classificada como: ruim, regular, bom e excelente e justificados pelas mães no

Quadro 3. O objetivo foi analisar como os pais classificam a aprendizagem adquirida pelos

seus filhos e o motivo que o levou a fazer tal seleção. 

Quadro 3:  Classificação do processo de ensino aprendizagem de crianças deficientes na escola
regular

RESPONDENTES RESPOSTAS
R1 Regular, não tem profissionais capacitados.
R2 Bom. Para o desenvolvimento dele.

R3

Regular.  No  caso  do  meu  filho  achei  que  ele  demorou  muito  no  aprendizado,  ele
começou a ler praticamente no 4º ano e ainda lê com dificuldade, não sei se é a escola
ou se é a criança, mas o processo dele está sendo lento, mas fico muito feliz com as
conquistas, pois pensava que ele não iria conseguir, mas está.

R4 Regular.
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R5
Excelente.  Porque o ajudou no desenvolvimento na questão da socialização na qual
tinha muita dificuldade.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com R1, R3 e R4 o processo de ensino aprendizagem é avaliado como

regular,  as opiniões se dividem sobre o colégio e os profissionais que não contribuem de

forma  eficaz  para  que  ocorra  essa  aprendizagem,  ou  se  realmente  a  criança  aprende

lentamente. Já R2 avaliou como bom e R5 avaliou como excelente, onde ambas concordaram

que contribuiu para o desenvolvimento da criança.  A mãe R5 ressaltou da dificuldade de

socialização, e que a escola regular proporcionou uma melhora nesse aspecto. 

Santos e Silva (2014), realizaram um estudo com os pais de crianças com cegueira

ou baixa visão e constataram que os pais têm muitas expectativas sobre a aprendizagem dos

filhos e que confiam na educação ofertada pela escola. 

Em uma pesquisa realizada por Silveira e Neves (2006) com pais de crianças com

deficiência intelectual, eles não têm muita expectativa quanto à aprendizagem dos filhos, e

pontuaram  alguns  problemas  que  puderam  enxergar,  tais  como:  professores  são

despreparados, as salas de aula são lotadas, eles enxergam a escola como um ambiente de

socialização. 

De acordo com a pesquisa realizada por Silveira e Neves (2006) e R1, ambos

concordam com a incapacidade dos profissionais da escola regular. A mãe R5 classificou o

processo de ensino aprendizagem como excelente por ter promovido a socialização, contudo,

Silveira  e  Neves  (2006)  ressaltam  que  o  papel  da  escola  não  é  apenas  promover  a

socialização. 

Na pesquisa realizada por Santos e Silva (2014) e R3 pode-se perceber que há em

comum a expectativa acerca da aprendizagem das crianças com deficiência na escola regular.

O Quadro 4 apresenta a opinião dos respondentes acerca inclusão social e escolar

de pessoas com necessidades educacionais especiais,  objetivou-se conhecer  o que pensam

sobre a inclusão, desta vez, não apenas educacional, mas também social. 

Quadro 4: Inclusão social e escolar de pessoas com necessidades educacionais especiais

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1
Acho correto, mas falta profissionalismo e estratégias onde possa ser proporcionada
uma socialização e educação de qualidade para essas pessoas.

R2
Acho que a inclusão de crianças  com deficiência tanto na escola,  como em outros
lugares é importante. 

R3
Acho que  falta  ainda muita coisa,  principalmente  em escolas  particulares,  não tem
professora auxiliar na sala de aula, no caso se tiver duas ou três crianças especiais, só
uma professora na sala para dar conta de tudo. 
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R4
Tem  professores  que  não  entendem  e  isolam  a  criança  deixando  ela  de  fora  das
atividades e tratando com indiferença, poderia melhorar isso. 

R5
Acho  que  ainda  tem  muito  que  melhorar,  a  primeira  escola  dos  meus  filhos  foi
maravilhosa, acho que depende muito da instituição, em algumas a inclusão fica só no
papel.

Fonte: Da pesquisa (2020).

As  respondentes  R3  e  R5  concordam  que  ainda  há  muito  que  melhorar,  e

pontuam a falta de auxiliar para professora na sala, e que muitas escolas fingem ser inclusivas.

A respondente R2 destaca a importância  das escolas como forma de incluir  seu filho em

sociedade. De acordo com R1 e R4 os profissionais comentem muitas falhas, e não repensam

suas práticas, de maneira que possam beneficiar a todos. 

Sassaki (1997) salienta  que durante muitos anos as pessoas com deficiências

eram excluídas, por serem consideradas inválidas, independente de qual fosse a deficiência.

Brasil  (2006)  vai  falar  que  a  educação  inclusiva  é  um dos  caminhos  para  a  que  países

marcados por desigualdades sociais resolvam problemas de exclusão social e educacional,

através da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no sistema de ensino

regular. O pensamento do autor pode ser observado na fala da R4 e R5 quando afirmam que

apesar  da  criança  estar  matriculada  na  escola  regular,  as  práticas  excludentes  se  tornam

comuns, algumas instituições são inclusivas somente no papel. 

A respondente R2 e Brasil (2006) concordam sobre a importância da inclusão de

crianças  com necessidades  educacionais  especiais,  no  âmbito  educacional  e  social,  e  R5

pontua que a inclusão é um ato assertivo, mas que deveria haver mais profissionalismo e

estratégias para uma socialização e educação de qualidade para pessoas com necessidades

educacionais especiais. 

A percepção dos  pais  acerca  da  qualidade  da  escolarização dos  filhos,  com o

intuito  de  analisar  como  avaliam  a  educação  oferecida  eles,  para  isso  foi  pedido  que

justificassem a sua escolha, foram expressas no Quadro 5. As mães foram questionadas sobre

como avaliam a qualidade da escolarização do/da seu/sua filho (a), atribuindo os conceitos:

ruim, regular, bom e excelente; e o porquê dessa avaliação.

Quadro 5: Avaliação da qualidade de escolarização

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1
Regular.  A escola não trabalha  de maneira correta  com ela,  cobram como se ela  não
tivesse limitações.

R2 Regular, porque não é dada a atenção devida para as crianças especiais.

R3
Bom. Acho  a  escola  boa,  mas  tem  melhorar,  principalmente  com  professor  auxiliar,
porque no caso, na sala do meu filho é só uma professora.

R4
Regular.  Tem  professores  que  não  tem  experiência  com  crianças  com  deficiência  e
acabam excluindo ou tratando elas com indiferença.
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R5
Bom. Avalio como bom, pelo avanço no desenvolvimento dos meus filhos, linguagem,
aprendizado etc.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Conforme as análises dessa questão, três dos respondentes avaliaram a qualidade

da escolarização como regular e dois avaliaram como bom. Em que R1, R2 e R4 apontaram a

postura do colégio indevida em relação as crianças com deficiência. R3 e R5 fizeram elogios

à escolarização oferecida aos filhos. Observa-se ainda que R3 apenas pontuou a necessidade

de alguém que auxilie a professora dentro de sala. 

Na  pesquisa  realizada  por  Fávero  et  al.  (2009)  os  pais  analisam a  educação

oferecida ao filho deficiente como de baixa qualidade, as atividades são semelhantes as que

criança  de  infantil  realizam,  o  que  contribui  para  a  crença  que  crianças  deficientes  são

incapazes, e desta forma lhe são negadas oportunidades para se desenvolverem. 

Raiça (2006) salienta que a pratica inclusiva está centrada na aprendizagem e não

no ensino. O modelo de escola inclusiva verifica constantemente o desenvolvimento global do

aluno num contexto individual. Dessa maneira a pessoa com deficiência desfruta das mesmas

oportunidades de aprendizagem, tal mudança beneficia não apenas a pessoa com deficiência,

mas a todos. 

A respondente R1 e Fávero et al (2006) pontuam problemas com atividades que

são realizadas com os filhos, de um lado temos uma mãe que relata que as atividades são

complexas, por outro lado os pais analisam as atividades como muito simples, o que impede o

desenvolvimento da criança.  De acordo com os sujeitos R2 e R4 as crianças deficientes  não

recebem atenção como deveriam, e os professores não sabem lidar com eles, o que ocasiona a

exclusão  e  causa  prejuízos  a  educação  desses  alunos,  por  isso,  Raiça  (2006)  ressalta  a

importância  de  centralizar  a  aprendizagem,  e  não  o  ensino,  e  propõe  a  igualdade  de

oportunidades. A respondente R5 fez uma boa avaliação, e elogiou a educação oferecida ao

filho.

No quadro 6, as mães foram abordadas sobre o que poderia mudar em relação a

escolarização do/da seu/sua filho (a). Esse questionamento buscou conhecer as falhas que os

pais  enxergam na  escolarização  das  crianças  com deficiência,  que  estão  matriculadas  na

escola de ensino regular.

Quadro 6: Mudança na escolarização

RESPONDENTES RESPOSTAS
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R1 Atenção dos professores, atividades estratégicas, profissionais mais capacitados.
R2 Poderia ter profissionais capacitados para crianças com deficiência.

R3
Gostaria  que  tivesse  professoras  mais  qualificadas  para  lidar  com crianças  especiais,
porque as vezes quando uma criança tem crise, chamam os pais porque não sabem lidar
com a situação e também tem escolas que não aceitam crianças especiais por esse motivo. 

R4 A inclusão, a dinâmica em sala.

R5
Acho  que  professores  tinham  que  ter  preparação  para  saberem  lidar  com  crianças
especiais, muitas vezes não sabem o que fazer em um momento de crise da criança.

Fonte: Da pesquisa (2020).

As respondentes R1, R2, R3 e R4 concordam que os professores ou profissionais

deveriam ser mais qualificados para educar crianças deficientes, pois muitos não sabem o que

fazer  quando  o  aluno  tem crises  ou  não  são  estratégicos,  e  algumas  crianças  se  sentem

excluídos, como sugeriu R4 e R1 quando pontuou mudanças nas atividades, na dinâmica em

sala, e na assistência que deve ser dada a crianças deficientes.

De acordo com Ribas (2007), professores que não são bem preparados não sabem

analisar a diversidade que há em cada aluno, apenas aprendem e transmitem conteúdos que se

estivessem em uma sala de aula formada por pessoas idênticas. Fávero  et al., (2009) relata

que o despreparo dos professores da escola de ensino regular é um dos pontos observados

pelos  pais  de crianças  com deficiência,  ele  conta a história  de uma mãe que a escola se

recusou  a  receber  a  criança,  alegando  que  a  instituição  não  dispunha  de  recursos  para

promover o aprendizado dela.

Fávero  et  al.,  (2009)  e  Ribas  (2007),  discutem  acerca  de  professores

despreparados,  todos  os  respondentes  direta  ou  indiretamente  apontaram  para  o  mesmo

problema citado pelos autores. Vê-se em comum a afirmativa de R3 e o relato vivenciado pelo

sujeito descrito em Fávero et al., (2009), onde ambos tratam da rejeição da escola por causa

da deficiência da criança. 

No Quadro 7 foram destacados os momentos de lazer da família, no intuito de

conhecer o que as famílias fazem nos dias livres, como elas se divertem. 

Quadro 7: A família e o lazer

RESPONDENTES RESPOSTAS
R1 Assistimos TV, brincamos, passeamos.
R2 Brincamos de bola, vemos TV, vamos ao shopping.

R3
Vamos para piscina ou cinema, no caso dele, já está se acostumando com o barulho do
cinema, porque antes ele não conseguia.

R4 Passeamos.
R5 Geralmente fazemos piquenique, vamos a praia, levo ao parque.

Fonte: Da pesquisa (2020).
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As respondentes R1, R2 e R4 fazem algumas atividades em comum como: assistir

TV, brincar, passear. R3 respondeu que vão ao cinema, e relatou o progresso na adaptação ao

barulho do cinema, que antes a criança não conseguia suportar. R3 e R4 levam os filhos para a

piscina. 

Dumazedier (1974, p. 34) compreende o lazer como: “conjunto de ocupações as

quais o indivíduo pode entregar-se a livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se,

recrear-se  e  entreter-se  ou  ainda  para  desenvolver  sua  formação  desinteressada,  sua

participação  social  voluntária,  ou  sua  livre  capacidade  criadora  [...]”.  O  autor  pontua  a

importância dos momentos de lazer para indivíduo, aspectos que foram evidenciados nas falas

das  mães,  que compreendem essa necessidade de um tempo livre,  tanto que descreveram

algumas atividades que a família realiza. Assim, foi possível identificar que o lazer para essas

mães é muito importante para se manterem saudáveis e serem mais produtivos e criativos. 

O  Quadro  8,  aponta  as  situações  em que  os  pais  tiveram que  cobrar  uma

postura inclusiva da instituição em relação a escolarização do filho. O objetivo foi conhecer

os problemas vivenciados pelos pais de crianças com necessidades educacionais especiais no

âmbito educacional e, para este fim, as mães foram questionadas sobre algum episódio em

que  tiveram  que  cobrar  da  escola  uma  postura  diferenciada  em  relação  à  socialização,

aceitação e escolarização do/da seu/sua filho (a) com necessidades educacionais especiais. 

Quadro 8: Atitude contra exclusão de crianças com deficiência no ambiente educacional

RESPONDENTES RESPOSTAS

R1
Ela sofreu bullying, e não queria mais ir para a escola, então eu tive que conversar com
a diretora do colégio e os professores.

R2 Sim, as tarefas não eram adequadas para ele.

R3

Não, até porque foi lá que descobri a deficiência do meu filho, através da psicóloga, da
coordenação, e dos professores. Lá tem a pasta com o laudo dele, e sempre que ele está
agitado e não consegue participar de uma apresentação ou trabalho, converso com a
professora e a coordenação e elas me ajudam.

R4 Sim, ela se sentia excluída, então tive que conversar com a coordenação e a professora.

R5
Sim, por alguns momentos de crise do meu filho eles me pediram para não levá-lo mais
para as aulas.

Fonte: Da pesquisa (2020)

As respondentes R1 e R4 relataram que tiveram que conversar com os professores e a direção

do  colégio  porque  as  crianças  se  sentiam  excluídas  e  sofreram  bullying.  O  sujeito  R2

comentou que precisou tomar uma atitude em relação às atividades propostas para a criança,

que no caso não eram adequadas, já R5 narrou que lhe foi pedido para não levar a criança à

escola  quando estivesse  com crise,  apenas  a  respondente  R3 descreveu que  não precisou

cobrar  uma postura  do  colégio  em relação  à  escolarização do filho,  ela  comentou  que  a
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instituição  alertou  sobre  a  deficiência  da  criança,  e  se  dispõe  a  ajudar  sempre  que  ela

necessite.

Fávero et al (2009) vai dizer que o preconceito faz com que muitos pais retirem os

filhos da escola regular, alguns pais descreveram situações constrangedoras onde os filhos

eram feito de palhaço, rotulados como o (a) “doido (a)”, o (a) monstrinho (a), o (a) ceguinho

(a), entre outras agressões verbais. 

A respondente R1 e Fávero descrevem situações de discriminação, o que colabora

para a desmotivação da família e da criança em relação á escola. Os sujeitos R2, R4 e R5

fazem  critica  a  exclusão  vivenciada  pelos  filhos.  Quando  a  tarefa  não  é  adaptada  às

necessidades da criança, ou quando o aluno é impedido de ir à escola por causa das crises,

estamos tratando de atitudes de exclusão. 

Quando as instituições educacionais repensarem suas práticas, relatos semelhantes

ao apontado pela R3 serão mais frequentes. Afinal, respeito à diversidade deve ser o pilar

básico de qualquer instituição escolar que pretende romper, definitivamente, com as diferentes

formas de exclusão educacional e tornar-se, efetivamente, um sistema educacional inclusivo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa pretendeu analisar  a  concepção dos  pais  de crianças  com

deficiência acerca da educação oferecida na escola de ensino regular, buscando conhecer as

principais dificuldades que eles enfrentam quando decide matricular a criança, o que pensam

sobre a qualidade do ensino aprendizagem. 

Este  estudo nos  alerta  sobre  a  dificuldade  que  os  pais  de  crianças  deficientes

normalmente lidam no âmbito educacional, a postura deles em relação à inclusão, as criticas e

sugestões para a melhoria da escolarização de crianças com deficiência. 

Através  da  pesquisa  pode-se  reconhecer  que  para  uma  educação  inclusiva  de

qualidade é necessário que haja algumas mudanças nas práticas dentro e fora da sala de aula, a

escola precisa repensar sua postura para atender a todos de forma justa e igualitária. 

Diante das analises realizadas, constata-se que os pais estão insatisfeitos com a

educação oferecida aos seus filhos e ressaltam a falta de profissionalismo dos professores, que

são  inflexíveis,  despreparados,  indiferentes  as  condições  das  crianças  com deficiência.  É

urgente e necessário uma transformação na educação oferecida a essas crianças, a escola deve
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se adaptar as necessidades da criança e contribuir para o seu desenvolvimento, em vez de

subestima-la.

Quando  compreendemos  que  uma  criança  com  deficiência  é  um  ser  humano

comum  que  sofre,  aprende,  evolui,  tem  dificuldades,  aptidões,  e  os  mesmos  direitos,

entendemos que o fato dela estar matriculada na escola regular, não significa que a escola é

inclusiva.  Incluir  não  é  quantificar,  o  termo  está  relacionado  à  qualidade  da  educação

oferecida,  a  garantia  de  oportunidades  que  contribuam para  o  pleno  desenvolvimento  do

individuo, com o compromisso da instituição em se adaptar a diversidade, de repensar suas

práticas para uma educação que atenda a todos. 
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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RESUMO
A alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem sido um grande
desafio para os professores do ensino regular, devido à complexidade desse processo. Assim,
este estudo se propõe a analisar os  desafios do professor no processo de alfabetização de
crianças com TEA. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório,
durante os meses de abril e maio de 2020, com cinco professores da rede de ensino privado,
do  município  de  Fortaleza,  Ceará.  Os  aportes  teóricos  desta  investigação  foram Sassaki
(1997),  Sullivan (2001) e Beyer (2006). Os resultados evidenciaram que o professor precisa
de uma formação continuada que o oriente sobre as estratégias pedagógicas adequadas para
atender às necessidades específicas dos alunos com TEA. Apontaram ainda a importância da
relação professor e aluno na e fora da sala de aula, para que a criança se sinta segura no
ambiente escolar, tendo o professor como referência caso surja alguma eventualidade na sua
rotina.  A questão  mais  evidenciada  na  fala  dos  participantes  diz  respeito  à  ausência  de
formação  para  atuar  com  alunos  que  necessitam  de  atenção  específica,  destacando  a
necessidade de a escola regular desenvolver formação continuada que atenda aos anseios dos
seus professores.

Palavras-chave: Autismo; Alfabetização; Inclusão Escolar.

ABSTRACT
Literacy in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) has been a major challenge for
regular education teachers, due to the complexity of this process. Thus, this study aims to
analyze the challenges of the teacher in the literacy process of children with ASD. For this, a
qualitative, exploratory research was carried out during the months of April and May 2020,
with five teachers from the private education network, in the municipality of Fortaleza, Ceará.
The theoretical contributions of this investigation were Sassaki (1997), Sullivan (2001) and
Beyer (2006). The results showed that the teacher needs continuous training to guide him on
the appropriate pedagogical strategies to meet the specific needs of students with ASD. They
also pointed out the importance of the relationship between teacher and student in and outside
the classroom so that the child feels safe in the school environment, having the teacher asa
reference  if  any  eventuality  arises  in  their  routine.  The  most  evident  question  in  the
participant’s speech concerns the lack of training to work with students who need specific
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attention,  highlighting the need for the regular school to develop continuous training that
meets the needs of its teachers.

Keywords: Autism; Literacy; School Inclusion.

INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende apresentar os desafios enfrentados pelos professores

no processo de alfabetização de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os

principais problemas vivenciados pela escola na alfabetização é o fato desses alunos, além de

não estabeleceram uma relação socializada  com os  outros,  não demonstrarem curiosidade

pelos conhecimentos e participarem das atividades de maneira atípica. 

A escolha deste tema se deu devido à observação das dificuldades de docentes ao

lidarem com crianças  com TEA durante  a  realização  do  estágio  supervisionado  em uma

escola. Nesse período, foi possível verificar que saber entender e lidar com essas crianças, em

razão  de  suas  especificidades,  é  um  enorme  desafio.  Diante  dessa  observação,  surgiu  a

indagação  sobre  os  principais  desafios  que  os  professores  enfrentam  no  processo  de

alfabetização de crianças que apresentam o TEA. 

Diante  desse  contexto,  formulou-se  a  hipótese  de  que  apesar  de  todas  as

inovações, incluindo tecnologias e espaços escolares adaptados para receber as crianças com

deficiência, o professor ainda tem dificuldades para desenvolver estratégias de ensino capazes

para  alfabetizar  os  alunos  com TEA,  devido à  falta  de  uma formação adequada  que  lhe

permita se reinventar no momento da alfabetização dessas crianças. 

Para  responder  às  inquietações  suscitadas  e  rebater  ou  confirmar  a  hipótese

exposta, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, através de um estudo de caso,

realizado com cinco professores de uma escola da rede de ensino privado, do município de

Fortaleza, Ceará, que tem alunos com TEA, por meio de um questionário.

Os referenciais  teóricos que embasaram essa investigação foram os estudos de

Costa (2018), Sullivan (2001) e Heradão (2014), no tocante à questão do TEA e a formação

de  professores  para  a  inclusão  escolar  desses  alunos;  e  por  fim,  ao  fazer  referência  aos

aspectos  metodológicos  da  pesquisa,  os  referenciais  foram,  prioritariamente,  Gonçalves

(2013) e Gil (2007).

Diante  disso,  para  este  estudo,  determinou-se  como objetivo  geral  analisar  os

desafios do docente na inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os
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objetivos  específicos  consistem  em:  compreender  as  dificuldades  encontradas  pelos

professores  durante  o  processo  de  alfabetização;  discutir  o  conhecimento  e  preparo  de

docentes para atender crianças com TEA na sala de aula comum da escola regular.

HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE

Na antiguidade, não havia nenhuma proposta educacional direcionada às pessoas

com deficiência  e  essas  eram tratadas  com muito preconceito.  Ao longo da história,  esse

preconceito diminuiu, mas ainda está muito presente nos dias atuais.

Sullivan  (2001)  aponta  que  em  Atenas,  na  Grécia  Antiga,  as  crianças  que

apresentassem alguma deficiência eram eliminadas por exposição ou atiradas de penhascos,

por não serem gerados dentro de um padrão físico considerado adequado. O autor destaca

ainda que, na idade média, as crianças nascidas com deficiência eram consideradas como um

castigo e, por essa razão, as famílias faziam questão de escondê-las da sociedade, segregando-

as em hospitais ou asilos, mantidos pela Igreja para evitar julgamentos e má exposição. 

Segundo Costa (2018), naquela época a criança com deficiência era considerada

subumana,  o  que legitimava tanto preconceito,  negligência,  abandono e até  a  eliminação,

abusos perfeitamente aceitos pela sociedade, diante do ideal corpo atlético que eram a base da

organização sociocultural da Grécia Antiga.  

Para Ganderer (1993) e Sassaki (1997), somente na Idade Moderna observou-se a

passagem de um período de extrema ignorância para o surgimento de novas ideias sobre as

pessoas  com  deficiência. Os  autores  definem  esse  período  como  a  primeira  fase  do

desenvolvimento do atendimento a essas pessoas, por meio de uma perspectiva histórica.

 Na história da humanidade os indivíduos com deficiência foram caracterizados

por  diversos  paradigmas  que  resistiram ao  longo  dos  séculos,  provocando  consequências

graves, como impedimentos e desatenção às potencialidades e capacidades dessas pessoas.

Essas  atitudes  marginalizam e  privam as  pessoas  com deficiência,  porque  reforçam suas

inabilidades e incapacidades de contribuírem com a vida em sociedade. 

E  apesar  dos  avanços  nas  questões  legais,  políticas  e  sociais  verificados

atualmente, observa-se que essas pessoas ainda são taxadas de incapazes e improdutivas e

continuam  vivendo  à  margem  da  sociedade.  Dentre  elas,  destacam-se  as  pessoas  que

apresentam o Transtorno do Espectro Autista  (TEA), sobre as quais  trataremos no tópico

seguinte.
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COMPREENDENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Costa (2018) explica que a palavra “autismo” deriva do grego autós, que significa

“em si mesmo”. Utilizada inicialmente pelo austríaco Eugen Bleuler em referência a um dos

critérios para o diagnóstico de Esquizofrenia, essa palavra ganhou destaque, no ano de 1943, a

partir dos estudos do americano Leo Kanner, psiquiatra infantil que notou em sua atuação

profissional  um grupo  de  crianças  que  se  destacava  das  demais  por  duas  características

básicas: “forte resistência a mudanças e incapacidade de se relacionar com pessoas, sempre

voltadas para si” (GONÇALVES, 2013, n. p.).

Nesses  casos,  nota-se que algumas  dessas  crianças  realizam diversas  ações  de

maneira contínua e repetitiva, como tomar banho, vestir-se, despir-se e até mesmo se mutilar.

Muitas delas ao serem contrariadas são capazes de agredir a si mesmas, gritar, entre outros

comportamentos repetitivos e agressivos, onde se faz necessária a intervenção imediata de um

responsável. Orrú (2012, p. 19) aponta algumas características que podem ser observadas nas

pessoas que apresentam esse transtorno, dentre elas a:

Incapacidade para estabelecer relações com as pessoas, um vasto conjunto de atrasos
e  alterações  na  aquisição  e  no  uso  da  linguagem e  uma obsessão  em manter  o
ambiente intacto, acompanhada da tendência a repetir uma sequência limitada de
atividades ritualizadas.

Tenoro  (2018)  menciona  que  o  estado  do  espectro  autista  abrange  ainda  a

Síndrome  de  Asperger,  uma  forma  mais  branda  de  autismo.  Pessoas  com essa  síndrome

geralmente apresentam maior adaptação funcional e capacidade intelectual normal ou acima

da média, que, com treinamentos e terapias, podem aprender a conviver melhor. 

Para Zavareze (2009), é possível verificar esses sinais no início de vida da criança,

observando  o  seu  comportamento  com  a  família,  com  os  brinquedos,  diante  das  outras

crianças, na escola e nos demais espaços sociais que frequenta. As reações e interações das

crianças são fatores que contribuem para um diagnóstico precoce e seguro. Assim, os pais

precisam ficar  atentos  ao  comportamento  de  seus  filhos,  pois  um diagnóstico  célere  é  a

melhor alternativa para buscar caminhos que facilitem a inclusão dessas crianças.

“Hoje, sabe-se que o autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio de

desenvolvimento  complexo,  que  é  definido  de  um  ponto  de  vista  comportamental,  que

apresenta etiologias múltiplas e que se caracteriza por graus variados de gravidade” (ROTTA,

2007, p. 423).
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Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum

tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essas pessoas apresentam

incapacidades de se socializar e de se comunicar, mas que, quando trabalhados corretamente,

podem  adequar-se  ao  convívio  social  e  às  atividades  acadêmicas  de  forma  notável

(GONÇALVES, 2013).  

A inclusão escolar da criança com autismo ou com alguma outra deficiência é um

direito previsto em lei. Também são garantidos professores qualificados e escolas adaptadas e

preparadas para oferecer ensino de qualidade a todas as crianças. Para Ganderer (1993) a

inclusão é muito importante tanto para a criança que tem o autismo quanto para as que não o

têm, e, principalmente, para os professores que acompanham esses alunos. 

Quanto mais cedo acontecer o processo de escolarização da criança com TEA na

escola regular, melhor será para o seu desenvolvimento. Contudo, ao contrário do que muitos

acreditam, a inclusão não acontece somente na escola, ela começa dentro de casa, com os pais

atentos às singularidades de seus filhos, realizando as suas mudanças necessárias para lidar

com eles, bem como com as pessoas que estão diretamente envolvidas na rotina da criança.

Atualmente, muito ainda se questiona sobre a origem do autismo e a influência de fatores pré-

natais,  condições  genéticas,  alterações  neuronais,  translocações  cromossômicas  e

anormalidades  cerebrais.  Contudo,  apesar  do avanço das  pesquisas  muitas  questões  ainda

continuam sem respostas.

FORMAÇÃO DO DOCENTE E A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA

A formação  docente  para  a  educação  inclusiva  é  considerada  polêmica,  pois

alguns professores acreditam não ser necessário ter formação específica para lidar com alunos

com necessidades educativas especiais. Entretanto, a formação dos professores deve ser uma

responsabilidade  das  escolas  e  das  instituições  de  ensino,  que  devem  assegurar  aos

professores os conhecimentos necessários para a elaboração e implantação de novas propostas

de  ensino,  capazes  de  responder  às  características  de  todos  os  seus  alunos  (HERADÃO,

2014).

Nesse  contexto,  as  reflexões  de  Ghedin,  Almeida  e  Leite  2008,  (p.  48  –  49)

afirmam que:

Faz-se necessário repensar a formação de professores de acordo com a necessidade
da escola pública, aberta ao novo, capaz de oferecer ao aluno caminhos para a busca
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de respostas aos problemas que enfrenta no cotidiano. É necessário possibilitar, ao
futuro  professor,  a  construção  de  uma  identidade  profissional  com  os  saberes
docentes necessários às exigências da população envolvida e as demandas atuais. É
preciso investir numa formação que vincule teoria e prática desde o início do curso,
a  partir  da  pesquisa  e  de  uma  efetiva  inserção  no  interior  da  escola.  É  preciso
repensar as políticas de formação a partir das exigências internas de formação, dos
processos  didáticos,  curriculares  e  organizacionais  necessários  para  que,
efetivamente,  expressem o perfil  de  formação necessário  a  atender  as  demandas
reais da escola.

Nesse contexto,  o  professor  precisa  rever  suas  práticas  e  sua  possibilidade  de

atuação. Precisa fazer a inserção do aluno com necessidades educativas especiais na escola

regular de maneira que ele se sinta mais confortável e tratando-o da mesma forma que os

demais.

É possível observar que existe uma grande cobrança quanto à Educação Inclusiva

e, consequentemente, ao professor, apesar deste não ter recebido uma formação ou preparação

acadêmica adequada no seu curso de formação inicial, tampouco ter participado de cursos de

formação continuada que abordem essa problemática.  A ausência desse conhecimento traz

angústia e sofrimento aos docentes, que, na maioria das vezes, não sabem como lidar com

esse público. 

Costa (2018, p. 28) defende que:

O  lidar  com  o  diferente  nos  coloca  frente  a  frente  com  nossas  frustrações  e
impossibilidades.  A necessidade  de  reflexões  torna-se  mais  veemente,  pois  isso
demanda outra postura em lidar com a realidade, diferente do referencial cartesiano
forjado em nossas formações acadêmicas. Iniciamos um processo de reconstrução
em outras bases teórico-epistemológicas, em outras perspectivas de olhares, tanto a
nós mesmos, como aos outros. (COSTA, 2018, p. 28).

Incluir pessoas com necessidades educativas especiais na escola regular pressupõe

uma grande reforma no sistema educacional. Isto resulta em uma adequação do currículo com

mudanças nas formas de ensino, nas metodologias e também nas avaliações. Isso implicaria

no desenvolvimento de trabalhos em grupos na sala de aula e na adequação das estruturas

físicas, para facilitarem o acesso e a movimentação de todas as pessoas (HERADÃO, 2014).

De acordo com Cunha (2012, p. 90): 

O bom preparo profissional possibilita ao educador a isenção necessária para avaliar
a conduta do aluno e da família no auxílio da recondução das intervenções, quando
elas  não  alcançam  os  resultados  esperados  no  ambiente  familiar  ou  na  escola.
(CUNHA, 2012, p. 90).

Assim sendo, é praticamente mais que um desafio fazer com que essa inclusão

ocorra nas escolas, pois ainda não se tem a estrutura certa para isso, e é preciso garantir não só
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a  aprendizagem  do  aluno,  mas  também  o  desenvolvimento  integral  do  indivíduo  com

necessidades  educacionais  especiais.  Tem-se  consciência  de  que  tal  desafio  imposto  aos

docentes é espantoso e que a maioria destes infelizmente não está preparada para desenvolver

o aprendizado ao aluno com necessidades especiais. Nóvoa (1991, p. 16) descreve que:

A formação  de  professores  deve  ser  concebida  como  um  dos  componentes  da
mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e não
como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação não se faz antes da
mudança,  faz-se  durante,  produz-se  nesse  esforço  de inovação  e  de  procura  dos
melhores percursos para a transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de
mudança dos profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às práticas de
formação de professores centradas nas escolas (NÓVOA, 1991, p. 16).

Portanto, é preciso que haja uma conscientização por parte destes docentes e que

comecem a ver tal mudança em seus currículos como uma necessidade, e já estejam todos

preparados para lidarem com todos os tipos de alunos tendo ele necessidades especiais ou não.

 Muitas escolas ainda não estão preparadas para desenvolver estratégias de ensino

diversificado, mas o aluno com necessidades especiais está na escola, então cabe a cada um

encarar esse desafio de forma a contribuir para que no espaço escolar aconteçam avanços e

transformações,  ainda que pequenas,  mas que possam propiciar  o  início  de uma inclusão

escolar possível.

Nesse mesmo sentido, cabe ressaltar que a lei que oferece suporte às pessoas com

TEA é a 12.764/2012, chamada Lei Berenice Piana, a qual institui a Política Nacional de

Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA e o Decreto 8.368/2014 que regulamenta a referida

Lei. 

É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o
direito  da  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  à  educação,  em  sistema
educacional inclusivo garantindo a transversalidade da educação especial desde a
educação infantil até a educação superior (LEI 12.764/2012).

Nesse sentido, é possível perceber que, embora a lei garanta a inclusão de pessoas

com TEA na educação,  nem sempre isso acontece na prática devido às grandes  barreiras

enfrentadas pelos alunos. Fora a garantia e amparo na lei, o professor precisa ter um preparo

intelectual e profissional para que a inclusão possa de fato acontecer. 

O professor precisa conscientizar toda a escola e a comunidade, buscando sempre melhorar o

processo de inclusão dentro e fora do ambiente escolar. Nos argumentos apresentados por

Cunha (2012), destaca-se: 
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É fundamental pensar na escola como lócus de formação docente, pois é um espaço
que possibilita a construção de mudanças nas práticas pedagógicas, no currículo, no
ensino  e  na  aprendizagem  dos  alunos,  inclusive  daqueles  com  deficiência,
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação  e  ainda
abre caminhos para que o educador adicione a investigação aos seus saberes-fazeres
(CUNHA, 2012, p. 19).

 Pimenta  (1997)  diz  que  a  atuação  do  professor  é  imprescindível  para  que  a

política de inclusão entre nas escolas de forma a proporcionar condições de igualdade entre

todos os alunos. Outra questão importante é que as famílias sintam segurança ao entregar seus

filhos numa instituição educativa,  mesmo sabendo que ainda há muito a corrigir,  realizar,

desenvolver, no que tange a inclusão de alunos com TEA. 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA

            O processo de inclusão de alunos com deficiência na escola regular não é algo fácil de

ser efetivado, até porque nenhuma criança com deficiência é igual a outra, mesmo que tenha a

mesma deficiência, assim como nenhuma pessoa é igual a outra. Dessa forma, é preciso que

os profissionais da escola estejam preparados para atender cada criança de acordo com a sua

individualidade (ASSUNÇÃO, 2002). 

Para Silva (2012, p. 109):

[...]  crianças  com  autismo  clássico,  isto  é,  aquelas  crianças  que  têm  maiores
dificuldades  de  socialização,  comprometimento  na  linguagem  e  comportamentos
repetitivos,  fica clara a necessidade de atenção individualizada. Essas crianças já
começam sua vida escolar com diagnóstico, e as estratégias individualizadas vão
surgindo naturalmente. Muitas vezes, elas apresentam atraso mental e, com isso, não
conseguem acompanhar a demanda pedagógica como as outras crianças. Para essas
crianças  serão  necessários  acompanhamentos  educacionais  especializados  e
individualizados (SILVA, 2012, p. 109).

Outro  fator  importante  para  o  seu  desenvolvimento  é  a  conscientização  e  a

sensibilização de toda a escola. Todos precisam saber o que é o TEA, porque a escola deve se

propor  à  diminuição  dos  preconceitos  e,  para  que  haja  essa  diminuição,  é  necessário

conhecimento e informação sobre esse transtorno. 

A escola tem que ser caracterizada como ambiente pedagógico. A criança precisa

saber e entender que está indo para a escola para aprender algo novo; isso a motiva a querer

chegar  e  permanecer  naquele  ambiente,  pois  se  sentirá  bem,  confortável  e  amada

(ASSUNÇÃO, 2002).

Quando se fala em conteúdo inclusivo, significa conteúdo pedagógico certo para

aquela criança,  aquele conteúdo que irá direcioná-la a um crescimento e desenvolvimento

adequado para ela. Enfim, é de conhecimento geral que este processo de inclusão não é fácil,
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mas também se tem conhecimento que ele já é uma realidade nos dias atuais, apesar de ainda

existirem muitas formas de ampliá-lo para acesso de todos (HERADÃO, 2014).

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90) garante que

todos e quaisquer crianças e adolescentes devem ter igualdade nas condições de acesso à

educação e à permanência na escola; têm também o direito de serem respeitados por seus

professores e de discordarem de critérios avaliativos.

Art. 58º. 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. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º. O atendimento
educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração
nas classes comuns de ensino regular.  § 3º. A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil. Art. 59º. 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  programas  sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  Art. 60º. Os
órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização
das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva
em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo  único.  O  Poder  Público  adotará,  como  alternativa  preferencial,  a
ampliação do atendimento aos  educandos com necessidades  especiais  na própria
rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas
neste artigo.

Assunção (2002) expressa que acima de tudo, essas pessoas têm o direito de ser

como são,  nem mais  nem menos  que  ninguém;  têm o  direito  de  conviver  com todas  as

pessoas, na família,  na escola,  no trabalho e na sociedade em geral.  Aponta ainda para o

direito a creche ou a escola, que não podem se negar a receber quaisquer alunos sob nenhuma

alegação.

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  integrar  a
proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e
altas habilidades (RAMOS; FARIA, 2011, p. 77).
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O direito ao acesso à educação, em escolas inclusivas: o direito à igualdade; sem

discriminação;  à  preferência  de  atendimento  em  hospitais  públicos;  direito  à  vida;  à

aprendizagem de um ofício; a mediadores; direito à acessibilidade; a transportes e a benefícios

sociais; entre outros, são assegurados em vasto arcabouço legal existente em nosso país. No

entanto,  tais  direitos  precisam  ser  divulgados,  pois  ainda  existem  dúvidas  de  como  os

profissionais  de diferentes áreas podem e devem atender crianças com TEA e,  sobretudo,

precisam ser efetivados de fato (ASSUNÇÃO, 2002).

Outro  ponto  que  merece  atenção  diz  respeito  à  relação  entre  o  professor  e  a

criança com deficiência. Quando essa relação é construída tendo como base o respeito às

singularidades do aluno, este saberá e entenderá quando ouvir a negação, porque foi instruído

para isso. 

Guimarães (2003) explica que apesar das amplas discussões sobre a inclusão de

crianças e jovens com deficiência no contexto escolar, o termo inclusão abrange todos os

grupos  historicamente  excluídos,  como:  negros,  homossexuais,  indígenas,  dentre  outros.

Laranja (2004) sustenta que, o movimento educação inclusiva, atualmente, trabalha em uma

questão de conhecimento e valorização das diferenças.  Cabe ressaltar  que,  ao se falar  de

diferenças, a diferença não está apenas na pessoa excluída em função de uma norma que a

sociedade determina. 

Beyer (2006) esclarece que quando uma escola estabelece uma forma de pensar

hegemônica, em um único modelo de pessoa, ela descaracteriza a humanidade, haja vista a

sua diversidade. Assim, a educação inclusiva expressa perspectivas mais amplas, que buscam

o redimensionamento da organização escolar no que se refere às disciplinas, ao conhecimento,

à concepção de ensino e de aprendizagem para atender a todos os seus alunos com qualidade.

Para Mello (2004) enquanto a sociedade continuar sendo formada em instituições

de  ensino  tradicional,  conservadoras  e  que  buscam  sempre  resultados  homogêneos,

continuarão  sendo excluídos,  não  apenas  as  crianças  com deficiência,  mas  todos  aqueles

indivíduos que não atenderem ao modelo proposto. 

Assunção (2002) acrescenta ainda que, não dá para falar em inclusão escolar de

crianças com deficiência sem falar em apoio multidisciplinar, do qual participam profissionais

como médicos, professores, psicólogos, mediadores, fonoaudiólogos, enfim, todos têm que

estar envolvidos no processo de desenvolvimento dessa criança, e, principalmente, a família. 

Guimarães  (2003)  ressalta  que  este  processo  não é  fácil,  até  porque nenhuma

criança com deficiência é igual a outra que também tem a mesma deficiência,  da mesma
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maneira que nenhuma pessoa é igual a outra. Sendo assim, é preciso que estejam preparados

todos os profissionais para atender cada criança de acordo com a sua individualidade.

Nesse contexto, a educação inclusiva atual discute a escola das diferenças e não a

escola do diferente. Afirmar que a diferença está no outro em função de uma norma nega a

diferença que está em cada um dos indivíduos e que faz parte da condição humana. 

Heradão (2014) diz que o maior  desafio,  atualmente,  pode ser a  instalação de

outras áreas de conhecimento, como por exemplo, a área da justiça. É preciso mais parcerias

entre as universidades, para formar melhor os professores, e com a área da saúde, para atuar

de  forma  complementar  à  escolarização  dos  alunos  com  TEA,  e  contribuir  para  o

desenvolvimento  dos  diferentes  aspectos  desse  público.  No  entanto,  a  efetivação  dessas

parcerias ainda é considerada o maior desafio da inclusão escolar atualmente.

METODOLOGIA

O presente  estudo,  em razão  do  seu  objetivo,  buscou  analisar  os  desafios  do

docente na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), classifica-se

como uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso.

De acordo com Gil (2007) o estudo de caso é um tipo de pesquisa utilizado geralmente para

coletar dados qualitativos através de eventos reais, com o intuito de descrever, explicar ou até

mesmo explorar  algum evento  que  sirva para  engrandecer  uma pesquisa  e  chegar  a  uma

conclusão a partir do mesmo.

Os  cinco  participantes  foram convidados  pela  autora  do  estudo,  no  início  do

primeiro semestre de 2020, para fazer parte da pesquisa respondendo a um questionário que

seria aplicado na escola. Entretanto, no período da aplicação do referido instrumento de coleta

(Apêndice A), já estava em vigor o decreto de isolamento social para erradicação da pandemia

de coronavírus, estabelecido pelo governador do Estado do Ceará, desde o dia 19 de março de

2020. Por isso, o instrumento foi enviado, de forma eletrônica, aos e-mails dos participantes.

Nos citados e-mails, realizou-se uma breve explicação sobre o questionário e o

tempo destinado à devolutiva dos documentos. Os participantes foram orientados a utilizar o

tempo que considerassem necessário para responder às perguntas, tendo apenas que responder

individualmente.  Os  questionários  coletados  foram  arquivados  em  pastas  que

impossibilitaram a identificação dos sujeitos e foram manipulados apenas pelo pesquisador. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
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Foram entrevistadas cinco professoras de uma escola privada de Fortaleza, com

idades entre 25 a 35 anos, sendo que quatro das professoras têm de 1 a 9 anos de formação, e

uma delas tem mais de dez anos de formação. Todas são graduadas, somente duas possuem

especialização e uma está com a especialização em andamento, como pode ser observado na

tabela 1 abaixo:

TABELA 1 – Perfil dos entrevistados

Entrevistado Gênero
Faixa
Etária

Tempo de
Formação

Tempo na
Instituição

Escolaridade

P2
Feminin

o
25 a 35
anos 

De 1 a 4 anos De 5 a 9 anos Graduação

P3
Feminin

o
25 a 35
anos 

Mais de 10 anos De 10 a 14 anos Especialização

P4
Feminin

o
25 a 35
anos 

De 1 a 4 anos De 5 a 9 anos
Especialização em

andamento

P5
Feminin

o
25 a 35
anos 

De 5 a 9 anos De 10 a 14 anos Especialização

P6
Feminin

o
25 a 35
anos 

De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos Graduação

Fonte: Os autores (2020)

Como pode  ser  observado  na  tabela  acima,  apenas  duas  professoras  possuem

especialização, duas com graduação e uma com a especialização em andamento. É importante

mencionar aqui que as duas professoras com especialização demonstram mais conhecimento e

desenvoltura  diante  de  algumas  situações,  como  foi  possível  observar  durante  o  período

estagiado na escola, o que reforça a relevância das formações continuadas especializadas para

o desenvolvimento de competências e habilidades para atuar junto a alunos com TEA. 

Ensinar  os  alunos  com  TEA através  de  inovações  tecnológicas  foi  uma  das

situações  que  as  professoras  demonstraram  mais  facilidade  de  ensinar  o  conteúdo.

Consequentemente,  não tiveram dificuldade em executar  suas  atividades,  ao contrário das

professoras  que  têm  apenas  a  graduação.  Estas,  por  não  terem  um  conhecimento  mais

aprofundado  e  não  estarem mais  atualizadas  nesse  sentido,  sentem  mais  dificuldade  em

utilizar métodos atuais  de ensino.  Assim sendo, cabe ressaltar  a importância  da formação

continuada  dos  professores  para  que  estejam  sempre  atualizados  e  com  o  conhecimento

renovado, a fim de ajudarem seus alunos também a evoluírem. 

Saviani  (1983)  explica  que  a  discussão  sobre  a  formação  do  professor  tem

ocasionando muitos debates, todavia, o conteúdo deles de alguma forma está refletindo na

prática pedagógica de cada professor,  permitindo-lhe uma reflexão mais profunda sobre a

didática desenvolvida nas escolas e a apropriação do conhecimento. 

Contudo, observa-se que a falta de capacitação dos docentes frente aos alunos

com TEA refletem diretamente na alfabetização desses, visto que, para um ensino efetivo e de
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qualidade é preciso que o professor esteja bem informado e bem formado para saber como

lidar com alunos diante de alguma dificuldade encontrada dentro da sala de aula.

TABELA 2 – Concepção sobre a inclusão de alunos com TEA na escola regular
P2 Além  de  ser  um  direito,  ainda  expande  o  olhar  de  toda  a  classe  de  alunos  e  professores  para  a

solidariedade, o respeito às diferenças e a cooperação entre toda a turma.
P3 A Inclusão é um movimento de fundamental  importância na educação contemporânea. Ela contempla

alunos que até então eram considerados inaptos ao ensino e desafiam o corpo escolar a buscar estratégias
pedagógicas, físicas e principalmente de atitudes na escolarização de qualidade desses alunos. Não há
empecilhos que impeçam os alunos com TEA de estarem na escola regular, mas esta precisa se adequar às
devidas peculiaridades daqueles. 

P4 Acredito na importância da adequação do ensino às necessidades específicas de cada criança. Embora
muitas instituições ainda tenham uma visão do todo e não, de cada indivíduo.

P5 Todas as crianças têm direito ao ensino, que deve se adequar às necessidades delas.  A instituição de
ensino precisa considerar as especificidades da criança com TEA, respeitando seu processo. 

P6 A inclusão dos alunos com TEA ainda acontece de forma muito superficial e não tão efetiva.
Fonte: Os autores (2020)

Na Tabela 2, foi apresentada a concepção das professoras sobre inclusão de alunos

com TEA nas escolas regulares. A primeira professora respondeu que a inclusão, além de ser

um direito,  ainda  expande  o  olhar  de  toda  a  classe  de  alunos  e  dos  professores  para  a

solidariedade, o respeito às diferenças e a cooperação entre toda a turma. P3 destaca que a

inclusão  é  um movimento  com total  importância  para  a  educação  e  reitera  que  não  há

empecilhos que impeça os alunos com TEA de estarem na escola regular, mas que esta precisa

se adequar às devidas peculiaridades daqueles. A P4 responde que, embora as escolas tenham

uma visão geral sobre a inclusão, deveriam ter esse olhar individualmente, mas que, mesmo

assim, ela acredita na importância da inclusão. P5 afirmou que todos os alunos têm direito ao

ensino e que se deve adequá-lo às necessidades desses alunos. Já a P6 chama a atenção para a

superficialidade e falta de efetividade do processo de inclusão desses alunos. 

Neste sentido, a inclusão escolar da criança com TEA ou com outra deficiência é

um direito previsto por lei, que garante a elas professores qualificados e escolas adaptadas, que

devem estar preparadas para oferecer isso à criança. Gonçalves (2013) aponta que quanto mais

cedo for o diagnóstico para a criança, melhor será para o seu desenvolvimento. Ao contrário do

que muitos acreditam, a inclusão não acontece somente na escola, começa dentro de casa. É

preciso que os pais estejam atentos a seus filhos, às suas mudanças, para que saibam lidar com

elas. 

As falas das professoras corroboram o pensamento de Ganderer (1993), quando

ressalta que a inclusão é muito importante tanto para a criança com TEA como para as que não
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a têm, e, principalmente, para o professor que irá acompanhá-la.  Conclui-se, portanto que,

promover  a  inclusão  no  ambiente  escolar  é  papel  de  todos  os  envolvidos  na  educação,

professores e funcionários em geral.

TABELA 3 - Experiência profissional com alunos com TEA

P2

Foram poucos, no máximo 1 ou 2 por turma. Eram crianças que gostavam de fazer as atividades no
tempo  delas;  as  brincadeiras  eram  mais  individualizadas,  mas,  sempre  que  possível,  a  gente
(professoras) tentava inserir essas crianças ao restante da turma. Às vezes, a resposta era positiva e, às
vezes, não, a criança ainda preferia brincar só. É respeitar seu momento e não forçar nada. 

P3 Crianças com autismo leve a moderado em salas de aula regular.  

P4

Tive vivências com crianças com TEA e cada uma foi uma experiência bem particular. Uns estavam em
processo de desenvolvimento da oralidade, enquanto outros já estavam consolidando o processo de
alfabetização ou demandavam mais atenção em suas relações. Com isso, dentro do meu planejamento,
buscava ações que contemplasse cada um dentro de suas especificidades! 

P5

Enquanto  professora  do  1º  ano  do  Ensino  Fundamental  (período  em  que  espera-se  uma  maior
consolidação do processo de alfabetização), convivi com algumas crianças com TEA, cada uma com
suas especificidades. Uma delas não se comunicava através da oralidade. Todas as ações planejadas
eram adaptadas às necessidades de cada uma e os objetivos de aprendizagem eram redimensionados a
partir  de suas  conquistas.  Algumas deram continuidade à aprendizagem da leitura e da escrita  nos
níveis seguintes. 

P6 Já trabalho com alunos com TEA há 6 anos.

 Fonte: os autores (2020)

Na tabela  3,  destacam-se  as  falas  das  professoras  sobre  sua  experiência  com

crianças com TEA. Todas as professoras afirmaram ter alguma experiência em suas salas de

aula com alunos com TEA.  Diante disso, o aumento de crianças com TEA no ensino regular

tem sido cada  vez  mais  destacado nos  últimos  anos,  contudo,  também tem aumentado o

número de professores que demonstram dificuldades em lidar com elas durante o processo de

ensino. Muitos professores não têm uma formação adequada e sentem dificuldades na hora de

ensinar. 

Diante disso, Winnick (2004) explica que existem várias práticas pedagógicas que

podem ser adaptadas para alunos com TEA. É preciso que o professor as conheça, para que

possa  adaptá-las  ao  aluno  com  deficiência.  A atuação  do  professor  nas  aulas  adaptadas

propicia  um ambiente  favorável  para  a  estimulação  e  a  motivação  dos  alunos.  Oferecer

oportunidades para que os alunos desenvolvam habilidades sociais e lúdicas adequadas à faixa

etária, possibilitando as relações de amizade entre alunos que apresentam ou não deficiência.

Seabra Junior (2006) diz ainda que com a participação de todos, com respeito às

suas limitações, a experiência de docentes com alunos com TEA certamente será favorável,

uma vez que o professor é capaz de promover autonomia e ênfase no potencial de cada aluno.

Conclui-se,  portanto  que,  apesar  de  muitos  alunos  ainda  permanecerem  isolados  nos

ambientes escolares, o professor pode mudar esse cenário, ajudando no processo de inclusão
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aos demais alunos através de atitudes simples, mas que farão a diferença na vida de cada

aluno.

TABELA 4 – Práticas que são desenvolvidas com aluno com TEA
P
2

As mesmas práticas do restante da turma, porém, tinha que observar a reação da criança com TEA
naquela brincadeira ou atividade em grupo, se ela aceitasse, “ok”, caso contrário, tinha que pensar em
outra forma de realizar a atividade.

P
3

Primeiramente assumir compromisso com a criança, respeitar suas potencialidades e traçar estratégias
para lidar com suas dificuldades.  Atividades que envolvam o universo infantil e o que a criança se
interessa é nosso ponto de partida para inserção de conteúdos.   

P
4

Atividades adaptadas à realidade de cada criança. Práticas de acompanhamento sistemático junto às
famílias. Dentre outras.

P
5

Adaptação  de  atividades  e  objetivos  de  aprendizagem,  criação  de  materiais,  acompanhamento
sistemático junto à família e profissionais que atendem às crianças. 

P
6

Tentamos  realizar  as  mesmas  práticas  das  turmas,  quando  necessário  realizamos  adaptações  nos
comandos, tentando manter a mesma atividade.

Fonte: Os autores (2020)

Na tabela 4, perguntamos às professoras quais as práticas são desenvolvidas com

os alunos com TEA. P2 respondeu que utilizava as mesmas práticas do restante da turma,

porém, observava sempre o comportamento daquela criança perante a atividade proposta. P3

disse que, em primeiro lugar, ela respeita as potencialidades da criança, e traça estratégias

para  lidar  com  as  dificuldades  surgidas  no  decorrer  das  atividades.  P4  disse  que  aplica

atividades  adaptadas  de  acordo  com  a  realidade  de  cada  criança.  P5  disse  que  adapta

atividades e cria materiais, além do acompanhamento junto às famílias. P6 disse que procura

realizar  as  mesmas atividades  para todos e,  quando necessário,  faz  a  adaptação,  tentando

manter o mesmo objetivo da atividade aplicada. 

Diante disso,  Almeida (2009) diz que é preciso que o professor invista na sua

formação a fim de conhecer  sempre mais  opções  novas e  técnicas  de aprendizagem para

utilizar na sala de aula com os alunos com TEA. Assim, a inclusão escolar é a oportunidade

para  que  a  criança  com deficiência  não  esteja  afastada,  realizando  atividades  meramente

condicionadas ou simplesmente inertes enquanto a aula acontece. 

O  professor  precisa  organizar-se  com  antecedência,  planejar  com  detalhes  as

atividades e registrar o que deu certo e depois rever de que modo as estratégias poderiam

melhorar. É preciso olhar para o resultado alcançado e perceber o quanto “todos” os alunos

estão se beneficiando das ações educativas (MINETTO, 2008, p. 101). Enfim, o professor tem

o papel de conhecer seu aluno e saber qual prática pedagógica precisa ser inserida a fim de
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tornar o conteúdo mais leve e mais fácil de ser compreendido, conseguindo o aluno aprender e

entender qual objetivo proposto com tal atividade.

TABELA 5 - A maior dificuldade enfrentada com a criança com TEA na escola
P2 Falta  de capacitação dos profissionais  e  funcionários da escola em relação ao assunto;  despreparo

quanto às instalações da escola; atividades que não eram planejadas pensando nesses alunos (durante a
atividade, se a criança não aceitasse, é que nós, enquanto professores, fazíamos uma readaptação para
que a criança quisesse participar).

P3 Salas  superlotadas,  famílias  que  não  realizam  os  acompanhamentos  das  crianças  com  os  demais
profissionais.

P4 A interação com as outras crianças.
P5 A inclusão no grupo de crianças. Embora o nível de aceitação por parte da maioria dos alunos seja

positivo, a interação varia de acordo com cada criança com TEA, e é sempre mediada. 
P6 A aceitação da instituição de ensino com as dificuldades; os pais.

Fonte: Os autores (2020)

Na tabela 5, perguntamos às professoras qual a maior dificuldade enfrentada com

a criança com TEA na escola. P2 respondeu que a falta de capacitação dos profissionais em

geral é a primeira grande dificuldade encontrada. P3 respondeu que a maior dificuldade é lidar

com as salas superlotadas, o que dificulta uma atenção maior à criança com TEA, a qual

precisa de mais atenção durante as aulas. P4 respondeu que a maior dificuldade é a interação

com outras crianças, ou seja, crianças com TEA geralmente ficam mais isoladas das outras. P5

disse que a inclusão de crianças no grupo sempre preocupa, porque, apesar de muitos alunos

aceitarem, ainda existem crianças que têm problemas com a interação, permanecendo nos

cantos, sozinhas. P6 respondeu que a dificuldade maior é a aceitação das próprias instituições

de ensino, como barreiras físicas e didáticas. 

Ribeiro (2008) explica  que para que o aluno com TEA consiga  ter  acesso ao

conhecimento escolar e interagir com o ambiente, é preciso criar condições adequadas à sua

locomoção, comunicação, conforto e segurança. Para Alves e Duarte (2014) a inclusão de

alunos com TEA é um dever do professor, portanto, o mesmo precisa desenvolver métodos

que facilitem essa inclusão junto aos outros alunos, para quebrar a barreira que existe entre

eles.

Quanto à capacitação de professores, Neira (2010) diz que há pouco investimento,

e  preocupações não tão pontuais no que tange às políticas públicas,  quando se observa a

realidade que envolve a escola. Zatti (2007) comenta que, na legislação brasileira, há muitos

direcionamentos  para a  formação inicial  e  continuada de professores,  abordando aspectos
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essenciais para uma formação concisa baseados em referenciais teóricos importantes, porém,

efetivamente, as políticas de formação precisam ser ampliadas.

TABELA 6 – O processo de avaliação
P
2

A avaliação  era  realizada  por  etapa  (2  em 2  meses,  mais  ou  menos)  através  de  atividades  de
sondagem para observar em qual nível de desenvolvimento o aluno se encontrava. 

P
3 Processual. A cada avanço, seja de ordem motora ou cognitiva. 
P
4 Processual. Redimensionando os objetivos de aprendizagem. 
P
5

A avaliação é processual. De acordo com o que a criança já é capaz de fazer, é estabelecido um novo
objetivo de aprendizagem (novo desafio). 

P
6 Da mesma forma que a turma.
Fonte: Os autores (2020)

Na tabela  6,  questionamos como ocorre a avaliação na escola regular  para os

alunos com TEA. P2 responde que é realizada de dois em dois meses. P3, P4 e P5 disseram

que a avaliação se dá conforme a evolução dos alunos em sala de aula. P5 disse que avalia da

mesma forma que avalia o restante da turma. 

Veiga (2016) ressalta que, no contexto da competência, um dos maiores desafios

está na escolha das estratégias pedagógicas – como ensinar e aprender –, de modo a viabilizar

o desenvolvimento de capacidades para o trabalho. Nesse sentido, as práticas que se destacam

como propiciadoras do modo de ensinar e aprender são aquelas que reservam o protagonismo

para quem aprende, e não para quem ensina. São aquelas em que o professor se coloca como

um mediador entre o aprendiz e o objeto do conhecimento, um facilitador da travessia do

ponto obscuro das questões e inquietações iniciais para o ponto da formulação de hipóteses e

construção de soluções (VEIGA, 2016, p. 11).

Gadotti (2006) define o planejamento como uma tarefa docente que inclui tanto a

previsão das práticas didáticas quanto a revisão e a adequação dos objetivos propostos ao

processo de ensino. Diante do processo de planejar, é preciso encarar o ato de ensinar como

uma  atividade  consciente  e  organizada,  considerando  o  plano  como  um  instrumento  de

orientação prática, que precisa ser compreendido em seu contexto social.

No que concerne à avaliação educacional, ela é, sob diversos enfoques, objeto de

grandes debates no Brasil desde a década de 30.  Toda a ação de um professor, seja na relação

dos  conteúdos  ou  na  eleição  de  procedimentos  e  técnicas  de  ensino  e  procedimentos  de

avaliação,  estará  condicionada  pelos  pressupostos  teórico-metodológicos  que  aparecem

explícita ou implicitamente em sua prática (LIBÂNEO, 2012). Para Palma et.al. (2010):
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A avaliação escolar precisa ser extraída do projeto pedagógico da escola. Afinal, é
nele que estará definida a perspectiva educacional norteadora das ações educativas.
Sendo assim, deve-se avaliar tanto a ação docente quanto a ação discente. (Palma et
al., 2010, p. 205).

O objetivo do processo de avaliação é que os alunos aprendam a desenvolver suas

capacidades físicas e intelectuais,  seu pensamento independente e criativo,  diferentes para

cada aluno, pois podem gerar sentimento de rejeição ou a impressão de que a avaliação de um

é mais difícil que a do outro.

Segundo  Hoffman  (2008),  ainda  que  houvesse  um  avanço  no  conceito  e  na

compreensão sobre a avaliação da aprendizagem, a polêmica em torno dela ainda continuaria

grande.  Desse modo,  para Hoffman,  avaliação é  reflexão,  é  a  capacidade  do ser  humano

pensar a respeito dos seus próprios atos, analisá-los, interagindo com o mundo e com as outras

pessoas que influenciam e sofrem influência no pensar e agir. Wachowicz (2006) destaca que:

A aprendizagem é um processo que tem a duração de toda a vida e somente pode ser
realizado  pela  pessoa  que  tem  a  intencionalidade,  ainda  que  inconsciente  de
aprender.  A  avaliação  também  só  pode  ser  realizada  pela  pessoa  que  está
vivenciando a aprendizagem, porque os dois processos, avaliação e aprendizagem,
estão tão intimamente ligados que um não existe sem o outro. (Wachowicz, 2006, p.
138-139).

Diante disso, avaliar o aluno com TEA é muito mais do que aplicar instrumentos

de verificação de aprendizagem, implica em excitar os estudantes em busca da construção de

novos conhecimentos, favorecendo, assim, a abertura de um espaço de diálogo, orientação,

informação, observação etc..

TABELA 7 - Aspectos facilitadores para a inclusão do aluno com TEA
P
2

Atividades lúdicas com recursos visuais mais chamativos para essas crianças; conteúdos temáticos
apreciados por essas crianças; atividades envolvendo jogos de concentração, de encaixe, com cores.

P
3 São crianças sagazes, que assimilam informações com muita facilidade. 
P
4 Descobrir o assunto que mais lhes interessa, para que possamos traçar ações usando essa ferramenta.
P
5

Identificar suas preferências, propor ações antes de registros gráficos, fazer retomadas de ações já
vivenciadas. 

P
6

Se apropriar do seu aluno, de seu hiperfoco; adaptação de material, quando necessário; conseguir
incluir de fato esse aluno

Fonte: Os autores (2020)

E, por fim, na tabela 7, foram expressas as falas das professoras sobre os aspectos

facilitadores  para  a  inclusão  do aluno  com TEA.  P2 responde  que  o  lúdico  é  um ótimo

instrumento para planejar atividades atrativas para as crianças com TEA. P3 disse que são

crianças  inteligentes  e  assimilam com muita  facilidade  as  informações  oferecidas.  Já  P4
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responde que um meio de facilitar a alfabetização de crianças com TEA é descobrir o assunto

que mais interessa à criança. P5 disse que é interesse identificar as preferências dos alunos

para planejar algo que os motive. P6 diz que é preciso se apropriar do aluno a fim de conhecê-

lo  bem,  podendo,  através  disso,  adaptar  o  material  conforme a  particularidade  do  aluno,

buscando sempre incluí-lo. 

Nesse sentido, ao mencionar o lúdico como ferramenta facilitadora de ensino na

alfabetização de alunos, Kishimoto (2001, p. 67) diz que enquanto utilizam o lúdico, “elas são

capazes de lidar com complexas dificuldades psicológicas através do brincar. Elas procuram

integrar  experiências  de dor,  medo e perda.  Lutam com conceitos  de bem e mal”.  Nesse

sentido,  quando  o  professor  identifica  qual  método  é  mais  apropriado  para  o  aluno,  ele

certamente pode incluir o aspecto lúdico como instrumento de aprendizagem. 

Porém o que prejudica a aplicação do lúdico dentro da sala de aula muitas vezes é a

falta  de  recursos  materiais.  Nesse  sentido,  para  Teixeira  e  Volpini  (2014),  é  necessário

considerar outro fator que impede a criança de ter o contato com o brincar: muitas Instituições

não estão preparadas fisicamente para oferecer esta educação lúdica. Isso ocorre devido a

vários  motivos,  dentre  eles,  a  falta  de  estrutura  física,  de  espaço  adequado  para  que  as

crianças  brinquem com segurança  dentro  das  escolas.  Estas  não disponibilizam materiais

adequados para as atividades que poderiam ser realizadas ali, além de não terem professores

especializados  em educação  infantil,  ou,  às  vezes,  até  possuem o  espaço  adequado  para

realizar as atividades lúdicas, mas não têm um profissional especializado para conduzir as

aulas. Enfim, são muitos os fatores que podem contribuir para que o brincar nas escolas e

creches não aconteça.

Analisando  cada  uma  das  tabelas,  bem  como  as  respostas  das  entrevistadas,

observou-se  que  todos  os  entrevistados  relataram  de  forma  semelhante  as  dificuldades

encontradas no ensino regular ao lidar com alunos com TEA. Tais dificuldades envolvem a

inclusão  de  alunos,  os  profissionais  incapacitados,  a  escassez  de  recursos  de  algumas

instituições etc. 

No entanto, na escola onde ocorreu a entrevista, as professoras buscam sempre se

especializar  na  área  em  que  atuam.  Apenas  duas  das  entrevistadas  não  possuem  uma

especialização,  mas  disseram  que  pretendem  se  especializar  assim  que  possível,  pois,

reconhecem que isso é importante para a sua formação como professora e também para o seu

currículo. 

Sendo  assim,  todos  os  entrevistados  tiveram  êxito  com  suas  respostas  quando

perguntados sobre sua experiência com alunos com TEA. Contudo, pode-se ressaltar que as
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entrevistadas estão sempre procurando formas de melhorar sua atuação dentro da sala de aula,

a fim de contribuir mais para o ensino e aprendizagem dos alunos com TEA. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo verificou que o papel do professor vai muito além de passar o conteúdo

aos  alunos.  O  docente  precisa,  em primeiro  lugar,  estar  preparado  –  profissionalmente  e

intelectualmente – para lidar com os alunos com TEA, e planejar bem o tipo de ensino que irá

utilizar, para que os alunos aprendam de fato a disciplina estudada no seu tempo.

Assim  sendo,  o  docente  precisa  compreender  a  definição  do  TEA  e  suas

particularidades, bem como conhecer cada aluno juntamente com o seu diagnóstico, a fim de

ajudá-lo no processo de aprendizagem, e ajudar também na comunicação e na relação entre

professor e aluno.

Cabe ressaltar, também, que a relação entre professor e aluno que existe na sala de

aula precisa estar sempre em sintonia, para que a criança se sinta segura naquele ambiente

com  o  professor,  e  que  possa  se  comunicar  com  ele  sem  receio  caso  surja  alguma

eventualidade.

Por sua vez,  o  docente,  além de saber  quais as  características  no TEA, precisa

trabalhar a inclusão dentro e fora da sala de aula com todos os alunos, com os membros da

escola, e ter uma boa relação com a família dos alunos. 

Por fim, ressaltamos que, apesar de todas as dificuldades encontradas no ambiente

escolar e na sociedade quanto à inclusão de alunos de maneira eficaz, existem muitas formas

de facilitar a alfabetização de alunos com TEA, e, como pôde ser provado com as entrevistas,

apesar de alguns professores não terem preparo suficiente para atuar na educação inclusiva em

escola regular, a escola precisa oferecer formas desse professor se especializar para melhor

atender a demanda naquele ambiente.
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RESUMO

Este estudo buscou  analisar a contribuição do Espaço Neuropsicopedagógico João e Maria,
localizado em Fortaleza – Ceará,  para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com
necessidades educativas especiais. Para o desenvolvimento dessa investigação foi realizado
um  estudo  de  caso,  através  da  aplicação  de  um  questionário  com  um  profissional  da
instituição, com o objetivo de: Identificar o perfil das crianças e adolescentes assistidos pela
instituição; e compreender como as ações desenvolvidas nessa instituição contribuem para
inclusão das crianças e adolescentes na escola regular. Os resultados revelaram a importância
da formação continuada dos profissionais que  atuam diretamente com crianças com algum
transtorno,  síndrome  ou  dificuldade  de  aprendizagem;  a  necessidade  de  uma  equipe  de
multiprofissionais para avaliar e definir as estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas
com cada sujeito; e o desenvolvimento de atividades extracurriculares, dentre elas o teatro,
para a melhoria da aprendizagem.

Palavras-chave: Inclusão. Educação Especial. Aprendizagem.

ABSTRACT

This study sought to analyze the contribution of the João e Maria Neuropsychopedagogical
Space, located in Fortaleza - Ceará, for the development of children and adolescents with
special educational needs. For the development of this investigation, a case study was carried
out, through the application of a questionnaire with a professional from the institution, with
the objective of: Identifying the profile of children and adolescents assisted by the institution;
and understand how the actions developed at this institution contribute to the inclusion of
children and adolescents in regular schools. The results revealed the importance of continuing
education for professionals who work directly with children with a disorder,  syndrome or
learning disability; the need for a multiprofessional team to assess and define the pedagogical
strategies  that  can  be  used  with  each  subject;  and  the  development  of  extracurricular
activities, including theater, for improving learning.
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INTRODUÇÃO

O homem em sua essência é aquilo que vive e experimenta durante toda sua vida.

A construção do indivíduo é influenciada por diversos fatores, tais como: o meio social, o

ambiente familiar, nível cultural, nível econômico, relações afetivas, entre outros. Assim, a

escola  pode  ser  considerada  o  espaço  que  sistematiza  e  favorece  as  experiências  de

aprendizagens para a constituição do indivíduo. Contudo, as pessoas que apresentavam um

ritmo de aprendizagem diferente foram excluídas do espaço escolar por um longo período. 

No Brasil a inclusão das pessoas consideradas “diferentes” teve seu início a partir

da década de 1990, quando surgiram os primeiros movimentos para incluir na escola regular

todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais e sociais. E mais

recentemente,  com  a  aprovação  da  Lei  Brasileira  de  Inclusão,  nº  13.146,  de  2015,  que

assegura  o direito  de  igualdade  e  inclusão  em todos os  lugares,  mas,  principalmente  nas

escolas. 

Pensando  em compreender  o  processo  de  desenvolvimento  desses  alunos  que

precisam desse trabalho de inclusão fora da escola, surgiu a ideia de realizar um estudo de

caso,  dentro de um espaço educativo que oferece atividades extracurriculares,  entre estas,

aulas de teatro,  com o objetivo de favorecer o processo de socialização e estimulação de

habilidades de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagens.

O  presente  estudo  é  importante  para  os  pesquisadores  de  diversas  áreas:  da

educação, da Psicologia, Ciências Sociais, Serviço Social, entre outros, porque contribui para

ampliar os conhecimentos sobre o conceito da inclusão fora da escola regular.

Para  o  desenvolvimento  dessa  investigação,  formulou-se  a  seguinte  pergunta:

como o espaço contribui para o desenvolvimento de crianças e adolescentes especiais?

De  forma  hipotética  e  puramente  baseada  no  conhecimento  escasso  da

pesquisadora,  é  possível  supor  que  a  instituição  pesquisada  favorece  o  crescimento  do

indivíduo nas mais diversas áreas, além de diminuir a inibição, melhorar nível de atenção, de

expressão, de oralidade, incentivar a socialização e convivência, entre outros benefícios.

Para responder à pergunta citada e rebater ou confirmar a hipótese exposta, foi

realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, por meio de uma entrevista com 1

profissional  de  uma  instituição  sem fins  lucrativos  de  Fortaleza,  que  atende  alunos  que

apresentam deficiência e/ou dificuldades de aprendizagens. 
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O estudo apresenta como principais referenciais teóricos: Bersch (2007), Schirmer

e Bersch, (2007), Lustosa (2009), Valle e Connor (2014), Vygotsky (1998). E por fim, para os

aspectos metodológicos foram utilizados, prioritariamente, os estudos de Yin (2015).

Desta  feita,  a  presente  investigação  tem  como  objetivo  geral  analisar  a

contribuição  do  Espaço  Neuropsicopedagógico  João  e  Maria  para  o  desenvolvimento  de

crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais. E como objetivos específicos

foram  selecionados:  identificar  o  perfil  das  crianças  e  adolescentes  na  instituição;

compreender  como  as  ações  desenvolvidas  na  instituição  contribuem  para  inclusão  das

crianças e adolescentes na escola regular. 

A seguir discorre-se sobre as Leis que asseguram todos diretos das pessoas que

tem algum tipo de necessidade educativa especial:

2 ASPECTOS LEGAIS QUE NORTEIAM A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL

Ao longo da história, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes e

improdutivas, que só podiam viver dentro de casa, isolados, sem ter qualquer tipo de atividade

ou  convívio  com  outras  pessoas  da  sociedade.  Essa  realidade,  entretanto,  vem  sendo

modificada nos últimos anos, em razão de movimentos mundiais que lutam pelos direitos

dessas pessoas. 

O direito das pessoas com deficiência é assegurado no Art. 3º, da Constituição

Federal  de  1988,  quando  esta  Lei  assegura  como  objetivos  fundamentais  da  República

Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  II - garantir o desenvolvimento
nacional;  III -  erradicar  a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;  IV -  promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de  discriminação  (ART  3º
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988).

Essa mesma Lei expressa no seu Art. 205, que “a educação, direito de todos e

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho”.
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Na Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Especial

Inclusiva  (2008) são  considerados  públicos-alvo  da  educação  especial  os  alunos  com

deficiência,  com  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  alunos  com  altas

habilidades/superdotação. O documento citado, afirma que cada aluno tem a possibilidade de

aprender a partir de suas capacidades ou aptidões. Corroborando a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, nº 9.394/96, que orienta sobre a necessidade de promover um modelo

de ensino que atenda esses alunos.

A Lei Brasileira de Inclusão, n° 13.146/2015, no seu Art. 2º, considera “pessoa

com deficiência  aquela  que  tem impedimento  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Os alunos com transtornos  globais do desenvolvimento “apresentam alterações

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo,

síndromes do espectro do autismo e psicose infantil” (BRASIL, 2015). Enquanto os alunos

com “altas  habilidades/superdotação  demonstram potencial  elevado  em qualquer  uma das

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e

artes” (BRASIL, 2015). 

Nos casos específicos de transtornos de aprendizagem como dislexia (dificuldade

de  leitura),  discalculia  (dificuldade  em  entender  conceitos  relacionados  a  números

matemáticos),  dislalia  (dissensão  em  articular  as  palavras),  disortografia  (dificuldade  em

escrever  sem  erros  ortográficos)  e  transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade,  a

educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando o atendimento às

necessidades educacionais especiais desses alunos diretamente pelo professor de sala de aula. 

Naturalmente o homem tem o desejo de ser melhor e até mais capaz do que os

outros.  Isso  faz  com que muitos  se  autoavaliem como bons demais,  e  acabam formando

grupos dos “iguais” e com isso, os que não seguem os mesmos padrões da maioria acabem

ficando de fora. Daí é possível identificar na sociedade diversas formas de exclusão (MARX,

2011).

Diante dos diversos desafios educacionais dos nossos tempos, especialmente no

que  se  refere  à  educação  inclusiva,  percebe-se  como  necessidade  urgente,  voltarmos  um

pouco mais o nosso olhar para os alunos que necessitam de um Atendimento Educacional
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Especializado (AEE) e dos alunos que não estão incluídos nesse grupo como os que possuem

transtornos de aprendizagem.

Abaixo pode ser lido a respeito da inclusão na escola regular; a parceria dos pais e

escolas, também aborda que cada criança tem seu próprio tempo e limite para exercer tais

atividades,  e  por  fim a  importância  dos  docentes  em aprimorar  seus  conhecimentos  para

exercer tal função com crianças e adolescentes especiais.

2.1 A inclusão das crianças e adolescentes na escola regular

A história da escola se caracteriza pelo ensino como privilégio de um grupo, o que

retrata  que  a  exclusão  já  é  algo  presente  desde  muito  tempo.  Pode-se  dizer  que,  com a

democratização da educação, o paradoxo inclusão e exclusão se evidenciaram cada vez mais,

deixando latente a especificação dessa segregação. 

Dentro desse contexto, é que a escola precisa buscar aperfeiçoamento constante

para realizar um trabalho que possibilite não só a permanência desses alunos em sala regular,

mas que os mesmos possam desenvolver-se de forma gradativa e satisfatória. 

Para  que  isso  aconteça,  é  importante  que  toda  comunidade  escolar  esteja

preparada para atender esses alunos, seja a gestão escolar, a coordenação, os professores, os

alunos e funcionários dos diversos setores. Sem falar que o espaço educativo também deve ser

preparado de forma a favorecer ao máximo sua inclusão e desenvolvimento.

Aqui entra a valiosa parceria Família e Escola.  Onde dentro desse contexto,  a

escola precisa identificar e dialogar com a família, que tem o papel fundamental de buscar um

diagnóstico preciso através da atuação de uma equipe multidisciplinar e assim chegar a um

diagnóstico preciso. 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para
o  mundo;  no  entanto,  a  família  tem suas  particularidades  que  a  diferenciam da
escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem
sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita da
família para concretizar o seu projeto educativo (PAROLIM, 2003, p. 99).

Vale  lembrar,  que  uma dificuldade  como essa  identificada  a  tempo,  contribui

significativamente  para  um  avanço  cada  vez  maior  no  nível  de  desenvolvimento  da

aprendizagem do aluno.
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No que diz respeito à formação de professores, os desafios são cada vez maiores.

Formação essa, que leva a pensar não só como um processo de aprender coisas novas, mas no

sentido  profundo  de  aplicar  no  cotidiano,  atitudes  permeadas  de  gestos  humanizados  de

respeito, caridade, tolerância, amizade, solidariedade e compreensão de que todos os alunos

são capazes de aprender, mas que cada um tem seu nível diferente de desenvolvimento. 

Nesse  universo  de  possibilidades  educacionais  para  os  alunos  com NEE,  vale

destacar o trabalho nas salas de recursos multifuncionais existentes nas escolas públicas de

todo país,  onde é realizado o atendimento educacional especializado (AEE),  caracterizado

como  um  espaço  que  “[...]  identifica,  elabora  e  organiza  recursos  pedagógicos  e  de

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando

suas necessidades específicas" (BRASIL, 2008, p.16).

Em  suma,  é  possível  definir  essas  salas,  como  sendo  espaços  que  oferecem

recursos pedagógicos acessíveis às diversas necessidades dos alunos com NEE. Portanto, o

AEE complementa a formação do aluno na escola regular, nas chamadas salas multifuncionais

e que é de ordem obrigatória nas escolas, devendo estar impreterivelmente em seu Projeto

Político Pedagógico.   

Toda a  fundamentação  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  do AEE pode ser

encontrada nas orientações contidas nos documentos e fascículos do Ministério da Educação.

Esse trabalho já existe em algumas escolas públicas,  com obrigatoriedade de inserção em

todas as demais. Que mesmo em meio a todas as dificuldades, tem realizado esse trabalho

(BRASIL, 2008).

O  grande  problema  apresentado  por  muitos  envolvidos  nessa  realidade  da

educação inclusiva está relacionado à forma como devem atuar os educadores a trabalhar com

os  alunos  que  possuem  os  ditos  transtornos  de  aprendizagens,  e  que  materiais  são

disponibilizados aos mesmos, para que obtenham melhores resultados em sala de aula.

Optar por estudar a educação inclusiva nos dias atuais torna-se algo provocador, à

medida  que  se  vai  adentrando  no  seu  complexo  mundo  de  descobertas  do  aluno  com

deficiência, com nível de desenvolvimento diferente dos alunos ditos normais.

Nos dias atuais, a sociedade está marcada por diversas exigências para sobreviver

no mundo globalizado, com padronização de comportamentos  impostos pela  mídia e pela

grande influência dos meios tecnológicos que passam a fazer parte da vida das pessoas de

forma tão dependente. Aqui há dois aspectos importantes. 

O primeiro é com relação a essa padronização de comportamentos, onde se pensa

que todas as pessoas evoluem no mesmo ritmo, que possuem o mesmo desenvolvimento, que
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aprendem do mesmo jeito, e possuem as mesmas características. Algo comum na sociedade

atual e que influencia fortemente no meio educacional. Ainda se pensa que para ensinar é

necessário usar os mesmos métodos para todos, o que não é verdade. 

É imprescindível que os professores do mundo moderno se abram à necessidade

de  buscar  cada  vez  mais  formação  compatível  com  as  exigências  do  mundo  atual.

Especialmente no que se diz respeito aos alunos “diferentes” que necessitam de um ensino

diferenciado. 

O segundo é com relação à influência dos meios tecnológicos na vida das pessoas.

Onde as relações são conduzidas quase que exclusivamente via e-mails, mensagens, através

dos tablets, computadores, smartphones etc. Tudo muito rápido e cada vez mais moderno. 

Perde-se a capacidade de olhar no olho, de dialogar, de envolver-se, de aprofundar

nas carências e dores do outro, e o que se espera são resultados cada vez mais eficientes no

que diz respeito também ao ensino. Ter em sala, alunos que aprendem rápido e alunos com

ritmos mais lentos,  é uma realidade constante,  e é dentro desse contexto,  que professores

também precisam estar preparados e apoiados pela escola.

Adentrar  no  diálogo  com  o  aluno  que  apresenta  necessidades  educacionais

especializadas acaba que sendo algo desafiador,  e que tem gerado nos meios acadêmicos,

intenso desejo de investigação, e  nas escolas,  a busca por formação e adequação de suas

estruturas para atender a grande demanda.  

Como  educador  em constante  formação,  faz-se  necessário  buscar  conhecimentos

atualizados quanto ao que se refere à inclusão. Aqui se pode e deve-se falar na inclusão em

suas diversas realidades: o negro, o branco, o pobre, o rico, o deficiente. Perceber aquele que

não consegue aprender as letras, que não consegue compreender os números, que a letra é

incompreensível, que não consegue parar e se concentrar no que está sendo ensinado.

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base de sua formação,
inicial  e  continuada,  conhecimentos  gerais  para  o  exercício  da  docência  e
conhecimentos  específicos  da  área.  Essa  formação  possibilita  a  atuação  no
atendimento  educacional  especializado  e  deve  aprofundar  o  caráter  interativo  e
interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos,
os centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade
das  instituições  de  educação  superior,  nas  classes  hospitalares  e  nos  ambientes
domiciliares,  para  a  oferta  dos  serviços  e  recursos  da  educação  especial.  Esta
formação  deve  contemplar  conhecimentos  de  gestão  de  sistema  educacional
inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras
áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a promoção
de ações de assistência social, trabalho e justiça (BRASIL, 2008, p.17 - 18).



240

Enfim,  os  desafios  para  uma educação especial  inclusiva,  tornam-se  cada  vez

maiores.  As famílias  precisam permanecer  atentas  aos  seus  direitos  e  deveres,  e  a  escola

precisa e deve buscar vencer esses obstáculos, e assim se tornar cada vez mais eficaz e atuante

na sua missão primordial que é de educar, que nada mais é do que buscar oferecer a alguém o

necessário para que consiga desenvolver-se plenamente em sua vida. 

Perante aos diversos desafios que permeiam a educação das crianças com deficiência, abaixo

discorremos sobre as práticas que contribuem para que a inclusão seja eficaz nas escolas

regulares:

2.2 Práticas que contribuem para inclusão das crianças e adolescentes na escola regular

As  práticas  inclusivas  desenvolvidas  nas  escolas  como  forma  de  incluir  seus

sujeitos devem contar com a parceria do trabalho num âmbito do atendimento Educacional

Especializado - AEE, base legal que é oferecida aos alunos com deficiência ou transtornos

globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação  trazendo  as  diversas

possibilidades de proporcionar o acesso da criança e do adolescente ao conhecimento e ao

ambiente escolar e social, desde determinar estratégias pedagógicas com o professor da sala

comum até ao acesso aos espaços físicos de forma segura e adequada. 

Essas  práticas  visam eliminar  as  barreiras arquitetônicas,  as  pedagógicas  e  as

atitudinais que possam impedir o desenvolvimento desses sujeitos, sejam crianças ou jovens,

e assim buscar suprir as necessidades dos mesmos, favorecendo e empreendendo recursos que

viabilizem seu processo de aprendizagem e desenvolvimento social, afetivo e cultural. 

Elas  são  complexas  e  diversificadas,  pois  devem  procurar  contemplar  a

diversidade  das  deficiências  ou  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação  buscando  priorizar  as  particularidades  de  cada  sujeito,  sempre

atentos às potencialidades dos mesmos e conduzindo-os para um envolvimento gradual com a

aprendizagem,  com a  socialização  e  com a  construção  de  sua  própria  autonomia,  a  esse

respeito podemos citar Vygotsky (1989, p.84), quando afirma que: 

Se tratando do atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais e da
importância  da  aprendizagem  para  o  desenvolvimento  dessas  crianças,  faz-se
necessário uma prática docente que evidencie a importância da educação da criança
com deficiência junto às demais crianças, destacando a relevância da ação educativa
e interação social para o seu desenvolvimento (VYGOTSKY 1989, p. 84).
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Assim, podemos elencar as práticas pedagógicas inclusivas, de forma que possam

direcionar o trabalho do professor na sala regular da seguinte forma:

2.2.1 As práticas pedagógicas na perspectiva inclusiva

A prática inclusiva precisa reconhecer as habilidades e potencialidades de cada

sujeito,  mas  também deve  considerar  as  implicações  da  deficiência,  para  que  o  trabalho

desenvolvido  possa  promover  aprendizado.  Os  modos  de  organização  das  funções

psicológicas superiores, que dão a base para o aprendizado, de acordo com Vigotsky (1998),

são  bastante  diversos  e  se  comportam  de  acordo  com  a  constituição  do  sujeito  (e  sua

singularidade),  à  configuração  das  atividades  e  às  características  do  contexto  de

ensino/aprendizagem. 

Com isso, entende-se que não há necessidade de que o professor da sala de aula

regular seja um especialista em deficiências ou transtornos, contudo, ele necessita conhecer as

peculiaridades do seu aluno, para que este seja contemplado em sua prática na sala de aula, a

relação estabelecida com o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) pode

contribuir para que este professor da sala regular possa procurar ressignificar suas estratégias,

metodologias, enfim, sua prática pedagógica de modo a contemplar os diferentes tipos de

aprendizes de sua sala de aula.

Com  isso,  se  deve  buscar  implementar  um  trabalho  pedagógico  de

reconhecimento e valorização das diferenças na sala de aula (POULIN, 2006), na perspectiva

da diversificação dos recursos e apoios aos alunos, de metodologias, estratégias e materiais

pedagógicos  de  ensino,  com o propósito  de  atender  os  diversos  ritmos  de  aprendizagens

desses sujeitos.

2.2.2 O planejamento das atividades de aprendizagem em parceria com o AEE
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Planejar  é  uma  ação  necessária  e  fundamental  para  se  construir  uma  prática

educacional de qualidade, e pensando na prática inclusiva, se faz ainda mais necessária. Essa

ação é o ponto de partida para o bom desenvolvimento do ensino e de toda a aprendizagem

processada na sala de aula. Com isso, entende-se que uma das principais atitudes do professor

seja eliminar as barreiras que, porventura, a própria estrutura da metodologia, da estratégia

pedagógica ou dos recursos impõe a esses sujeitos. 

O professor de sala de aula, responsável pelo planejamento deve avaliar como

conduzir  sua  aula  e  quais  recursos  e  estratégias  serão  necessárias  para  contemplar  essa

diversidade, ou seja, atender a todos de sua sala de aula,  com ou sem deficiência, e para

aqueles com necessidades educacionais especiais, ele deve solicitar  apoio ao professor do

AEE  para  elaborar  os  recursos  necessários  para  essa  prática,  e  a  contribuição  para  a

eliminação de possíveis barreiras para que o aluno possa se sentir incluído na prática da sala

de aula, pois o professor do AEE conhece as potencialidades e dificuldades desse sujeito, e

assim pode contribuir de modo coerente com suas necessidades.

A esse respeito Bersch (2007, p. 129), afirma que o professor especializado deve

participar  das  reuniões  técnico-pedagógicas,  dos  planejamentos,  “[...]  desenvolvendo  ação

conjunta  com  os  professores  da  classe  comum  e  demais  profissionais  da  escola  para  a

promoção  da  inclusão  escolar”.  Essa  ação  conjunta  promove  o  desenvolvimento  e

aprendizagem do aluno, de sua família e da escola. A escola em seu dia a dia deve vencer

etapas  e  barreiras  que  possam  favorecer  a  Inclusão  de  pessoas  com  deficiência,  com

transtornos globais do desenvolvimento e ou com altas habilidades/superdotação.

Pensando  em  um  sujeito  com  paralisia  cerebral  (PC),  como  exemplo,  e  que

apresente comprometimento na fala, o uso da Tecnologia Assistiva (TA) viria como oferta de

recursos que iriam favorecer sua comunicação, já que a TA conforme Bersch (2007, p. 31) “é

um arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades

funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e

inclusão.”  Temos  como  forma  de  aplicação  da  tecnologia  assistiva  à  comunicação

aumentativa e alternativa - CAA que atende pessoas sem fala ou escrita funcional ou em

defasagem  entre  sua  necessidade  comunicativa  e  sua  habilidade  em  falar  e/ou  escrever

(BERSCH; SCHIRMER, 2005).
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Diante de um aluno assim, o professor de sala de aula regular poderá ter como um

dos principais parceiros o professor do AEE, que daria todas essas orientações para que o

aluno pudesse ter sucesso em sua aprendizagem. É este professor que ao realizar o estudo de

caso do aluno, tem em seu acervo, informações relevantes sobre o estudante e assim, poderá

estabelecer uma rede de parceiros, dos quais podemos destacar a família, os profissionais da

saúde e o próprio estudante com deficiência ou transtorno.

2.2.3 Diversificação dos métodos de ensino

As variedades dos métodos de ensino associados a outros procedimentos didáticos

possibilitam aos sujeitos com necessidades educacionais especiais um maior empoderamento

para aprender. O professor deve trazer para sua prática em sala de aula uma diversidade de

métodos de ensino na busca de possibilitar um aprendizado diversificado, podemos citar aqui

alguns  métodos  que  podem ser  usados  no  dia  a  dia  da  prática  do  professor,  dentre  eles

citamos:  aulas  lúdicas,  como  por  exemplo:  expositivas;  debates;  trabalhos  com projetos,

pesquisas, demonstração de situações e fatos; trabalhos práticos, como experiências, dentre

outros. 

Pensando em uma criança ou jovem com deficiência intelectual podemos dizer

que para aprender, ela faz mais apelo aos recursos do meio ambiente do que aos próprios

recursos cognitivos. Esse sujeito que apresenta dificuldades para construir o conhecimento,

sem  mediação,  se  faz  necessário  fazer  uso  de  material  concreto  para  intermediar  a

compreensão daquilo que estar sendo ensinado, precisa da mediação do professor ou de seu

colega, para que tudo fique mais significativo.

Dessa forma, na perspectiva inclusiva o professor deve ressignificar sua prática,

pensando sempre de acordo com a diversidade, trazer como prática atividades com níveis de

complexidades  diferentes,  procurando  diversificar  as  atividades  de  aprendizagem,  assim

diante de um mesmo conteúdo o aluno poderá participar através da fala, da escrita, do uso de

desenhos,  pesquisas,  maquetes,  ou  seja,  de  acordo  com  as  suas  potencialidades  e

consequentemente ser avaliado nessa mesma perspectiva.

As  estratégias  para  aprender  devem  contemplar  alguns  aspectos  que  são

fundamentais  para  que  esse  sujeito  se  aproprie  do  conhecimento,  esse  passo  a  passo  é

necessário para todos os sujeitos. Para as pessoas com deficiências, aspectos como: observar
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(é  preciso  observar  o  que  se vai  fazer,  perguntar  sobre),  planejar  (como faremos ou que

recursos usaremos?); executar (momento de realizar a atividade) e avaliar (ver se o resultado

ficou legal, se poderia melhorar) são fundamentais o aprendizado ocorra de forma satisfatória.

Cada método de trabalho pede uma mediação peculiar, por isso a importância do

professor  ficar  sempre  atento  ao  desenvolvimento  de  suas  ações  para  que  ele  possa

sistematizar cuidadosamente o que cada aluno aprendeu. Valle e Connor (2014, p. 75) nos

dizem que “a inclusão não é apenas o resultado de mudanças estruturais, ela ocorre quando os

professores mudam sua percepção sobre a diversidade em sala de aula”. E, muitas vezes a

barreira atitudinal, essa de mudança de atitudes, de quebra de paradigmas, é a mais difícil de

ser conduzida, de ser rompida em meio à prática escolar.

2.2.4 Gestão da sala de aula

É de fundamental importância o professor saber gerir, orquestrar sua sala de aula,

para que tudo aquilo que foi pensado, planejado possa dar bons resultados. A gestão da sala de

aula visa conduzir em concordância o ensino e a aprendizagem, dois pilares fundamentais da

educação. 

Dessa forma, as estratégias realizadas no ato do ensino são primordiais para que

esse professor possa gerir bem sua sala de aula, esse gerenciamento adequado e frutífero, que

é de grande importância para a organização da prática pedagógica.

Essas  estratégias  pedagógicas  devem estar  sempre  voltadas  ao  respeito  à  diversidade,  de

forma a vir atender às práticas de orientação inclusiva.

Seguem  aqui  procedimentos  didáticos  que  podem  garantir  ao  professor  a

operacionalização de suas estratégias, apontados por Lustosa (2009):

Utilização de uma rotina definida e sistemática (agenda, calendário, horários de aula,
listagem dos nomes dos alunos). Organização dos espaços da sala (serão organizados
em  círculo,  em  semicírculos).  Organização  do  material  (canto  de  atividades,
matérias acessíveis). Registros (relatórios de aprendizagens, de observações). Regras
e  combinados de  sala  (cartazes  com os  combinados,  monitoramento).  Diferentes
formas de agrupamento (individuais, em dupla, em grupo, levando em consideração
a empatia entre os alunos, níveis ou centro de interesse). Variedades dos métodos e
ensino (articular atendimentos diferentes aos estilos e ritmos). Avaliação (individual,
coletiva, processual) (LUSTOSA 2009, p. 138).
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Ainda segundo a autora “as mudanças se materializem nas práticas pedagógicas, o

que implica a superação de barreiras nas atitudes e nas práticas pedagógicas propriamente

ditas  a  superação  das  barreiras  didáticas”  (LUSTOSA,  2009,  p.145).  Assim,  o  trabalho

pedagógico de qualidade deve ser preparado para ensinar a turma toda, é preciso garantir que

o acesso à grade curricular seja a mesma para todos e que as propostas de adequações e

flexibilizações curriculares sejam como forma de apoio, não de minimizar os objetivos.

3 METODOLOGIA

O  objetivo  desse  estudo  foi  analisar  a  contribuição  do  Espaço

Neuropsicopedagógico João e Maria para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com

necessidades educativas especiais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio

de um estudo de caso.

A escolha da metodologia de pesquisa qualitativa se deu por esta não apresentar

uma proposta rigidamente estruturada e por permitir “que a imaginação e a criatividade levem

os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques” (GODOY, 1995 p. 38). 

Assim, a abordagem qualitativa busca resgatar olhares, valores, visões, avaliações

dos  diferentes  sujeitos  constituintes  do  campo.  Nessa  abordagem  o  pesquisador  é  parte

integrante  do  processo  investigativo,  o  que  torna  uma importante  relação  dialógica  entre

pesquisador-pesquisado. A natureza qualitativa se dá por preocupar-se com a compreensão e

interpretação de uma realidade ou fenômeno.

Yin (2015) aponta que o estudo de caso é um método de pesquisa comum em

diversas  áreas  e  é  usado em diferentes  situações,  que contribui  com o conhecimento  dos

fenômenos políticos,  sociais,  organizacionais,  grupais e individuais.  Godoy (1995) destaca

que 

O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade
que se analisa profundamente.  Visa ao exame detalhado de um ambiente,  de um
simples sujeito ou de uma situação em particular. Não deve ser confundido com o
"método do caso", que constitui uma estratégia de ensino amplamente divulgada no
curso de Administração (GODOY 1995, p.57-63).
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Os dados foram coletados por meio de um questionário encaminhado para um

profissional da instituição, localizada no bairro Vila União, no município de Fortaleza - Ceará,

por meio de E-mail,  em razão do decreto de isolamento estabelecido pelo governador do

estado do Ceará desde março de 2020, devido à pandemia da Covid-19. Os dados obtidos

foram  transcritos  e  adicionados  integralmente  ao  texto  e  em  seguida,  analisados  e

interpretados a luz dos referenciais teóricos que embasam esta pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Caracterizando a participante

A participante  (P1)  da  pesquisa  é  graduada  em  Pedagogia  pela  Universidade

Federal  do  Ceará  (UFC),  Especialista  em  Neuropsicopedagogia  Clínica  e  Coordenação

Pedagógica, e, também, a responsável pelo Espaço Neuropsicopedagógico João e Maria. Em

sua trajetória profissional trabalhou como professora em uma escola de Educação Infantil e

Ensino Fundamental, nos anos iniciais; logo depois, assumiu a coordenação pedagógica de

uma Organização Não Governamental  – ONG, onde desenvolvia  projetos  com crianças  e

jovens carentes em situação de risco social, onde passou 10 anos.

Nessa  função,  iniciou,  voluntariamente,  atividades  na  área  do  teatro  para

desenvolver um trabalho de inclusão dessas crianças e adolescentes. Também desenvolveu

atividades em uma escola renomada, localizada no bairro Montese, também em Fortaleza,

compondo  a  equipe  multidisciplinar  e  atuando  diretamente  com  o  público  da  educação

especial.  

Diante de um forte desejo de trabalhar para si, e de desenvolver trabalhos com

foco na área da educação especial, em 2017, montou um espaço em sua residência e iniciou

suas atividades. Nesse espaço, criou uma sala de atendimento especializado para crianças com

dificuldades de aprendizagem, que funciona durante a semana e um salão para as atividades

em grupos, que funciona aos sábados, com as aulas de música e teatro infanto-juvenil. 

Para as aulas de música desenvolveu uma parceria com uma professora de música,

responsável  por  organizar  e  ministrar  as  aulas.  Já  as  aulas  de  teatro  são  organizadas  e
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desenvolvidas por ela. As duas atividades buscam ampliar as habilidades das crianças e jovens

atendidas no projeto.

Nos tópicos  seguintes,  foram apresentadas  quatro  questões  que tratam sobre  a

criação do espaço, o perfil das crianças e dos adolescentes que atuam no espaço, as ações que

o espaço oferece e, finalizando, a contribuição do espaço para o desenvolvimento para as

crianças e adolescentes com necessidades especiais.

4.2 A Criação do Espaço

O primeiro  questionamento  procurou  identificar  o  surgimento  da  ideia  para  a

criação do espaço. A resposta da participante para essa pergunta foi:

A ideia surgiu após eu fazer um curso de neuropsicopedagogia clinica e o desejo de
ter  um  espaço  para  trabalhar  com  crianças  e  adolescentes  especiais.  Então,  foi
quando eu consegui o dinheiro para construir a minha sala aqui e daí comecei a
trabalhar com elas (P1).

O espaço foi sonhado e idealizado pela participante, pois a mesma tem um olhar

minucioso de carinho e atenção pelas crianças com necessidades especiais. Ela acredita que só

basta um incentivo e trabalhos cognitivos para que essas crianças se desenvolvam e o seu

desejo também é que elas se tornem cada vez mais incluídas no âmbito familiar, escolar e

social.

4.3 Perfil das crianças e adolescentes

Para  alcançar  o  objetivo  da  pesquisa  que  buscava  compreender  o  perfil  das

crianças atendidas no Espaço Neuropsicopedagógico João e Maria, questionou-se sobre quais

crianças e adolescentes eram atendidos, a participante apontou que “[...]  crianças e jovens
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com dificuldade de aprendizagem ou com algum transtorno ou deficiência. A grande maioria

ou ela tem dificuldade de aprendizagem, ou tem alguma deficiência ou algum transtorno”.

É comum observar que as crianças com deficiência intelectual exibam inúmeras

dificuldades motoras, pois dependendo do que causou essa deficiência poderá afetar várias

áreas como a organização espacial e a lateralidade. O baixo desempenho motor agrega a falta

de atenção e compreensão, pois o aluno que não consegue manter a atenção no que lhe é

pedido  tem  dificuldade  de  entendimento,  o  que  compromete  as  aprendizagens  (KREBS,

2004).

O perfil das crianças e adolescentes com necessidades especiais são os que trazem

dificuldade de aprendizagem seja ela motor ou intelectual.  Hoje no espaço são atendidos,

individualmente, três crianças e uma adolescente; na música tem nove alunos; e no teatro

infanto-juvenil, quatorze crianças e dois adolescentes, no total de dezesseis. 

Vale  destacar  que  destes,  os  que  possuem  diagnósticos,  tem  um  aluno  com

Síndrome de Willians, um aluno com autismo; uma aluna com baixa visão, uma adolescente

com disortografia,  um adolescente com discalculia,  duas  crianças que foram levadas  pela

família com queixa de hiperatividade, sem diagnóstico clínico e os demais sem problemas

aparentes, que participam das aulas pelo prazer de fazer parte.

4.4 Ações que o espaço oferece

Nesta  seção,  a  participante  foi  questionada  sobre  as  ações  desenvolvidas  no

Espaço Neuropsicopedagógico João e Maria.

Então, as ações que eu faço aqui são atendimentos individuais, na parte de terapia
individual, terapia de aprendizagem com as crianças que os pais procuram que estão
com dificuldade  na  escola,  o  trabalho  com teatro  que  é  crianças  tanto  que  não
tinham problema nenhum, mas que os pais queriam que fizessem alguma atividade
no sábado de lazer, de interação é tanto que aqui a gente fazia brincadeira, jogos. E
faço  também  um  trabalho  com  os  adultos  e  idosos,  na  parte  de  estimulação
cognitiva. Então tudo na área da estimulação da cognição, tanto da criança, como
dos jovens, como de adultos que apresentam alguma necessidade (P1).

Segundo Migliori (2013), a ciência vem comprovando que a aprendizagem é a

chave de melhoria  para  o desenvolvimento  humano.  Porém, os  padrões  de educação que
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temos  praticado,  não  estão  apontados  para  avaliarmos  nosso  cérebro  e  nossa  mente,  e

compreender como sendo aprendizagem os padrões que se modificam.

As ações que o espaço oferece, promove de forma gradativa para o processo de

aprendizagem ajudar no processo de socialização e estimulação de habilidades.

4.5 Contribuição  do  espaço  para  o  desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes  com

necessidades educativas especiais 

Para  finalizar  essa  etapa  da  investigação,  questionou-se  a  participante  sobre  a

contribuição das atividades desenvolvidas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes

com necessidades educativas especiais. A reação da participante a essa pergunta foi:

Na  verdade,  o  trabalho  é  todo  um trabalho  de  estimulação,  visando  a  parte  de
socialização, de melhoria na aprendizagem, aqueles que precisam de melhoria na
parte de escrita, na parte do teatro a desenvoltura, criatividade. Então a contribuição
eu acredito que seja na parte realmente da inclusão, deles poderem se desenvolver da
melhor forma pra tanto poderem estar melhor integrados tanto na escola, como em
suas casas e em suas famílias (P1).

A neuropsicopedagogia é uma área que tem como objetivo analisar os processos

cognitivos, [...] “construir identificadores formais para intervir frente aos educandos padrões

com baixo  desempenho  e  que  exibem disfunções  neurais  devido  à  lesão  neurológica  de

origem da hereditariedade, congênita ou obtidas” (ROTTA apud CONSENZA, 2011, p. 50).

Um  espaço  com  um  neuropsicopedagogo  atendendo  no  espaço  contribui  de

acordo com cada especialidade atendida, sendo assim seleciona atividades de acordo com o

desenvolvimento de um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, vale destacar a beleza que existe nessa área da educação, estudar esse

fantástico mundo da aprendizagem através do teatro é realmente algo sensacional. Saber que

determinadas  áreas  do  corpo  humano  sendo  corretamente  estimuladas,  podem  ajudar  os
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indivíduos  a  evoluírem  de  forma  completa,  instiga  de  maneira  positiva  a  buscar

conhecimentos e estudos constantes nesse curioso campo teatral.

Torna-se cada vez mais urgente e necessário que os profissionais que trabalham

com a  educação,  especialmente  àqueles  que  atuam diretamente  com crianças  com algum

transtorno, síndrome ou dificuldade de aprendizagem, percebam a importância da formação

continuada como forma de atualização e inovação no trabalho com essas pessoas. Sem falar

na necessidade de se ter em espaços institucionais, como escolas e clínicas especializadas a

presença de multiprofissionais capacitados, montando assim sua equipe multidisciplinar como

forma de melhores encaminhamentos para as famílias.  

O trabalho pesquisado, só veio fortalecer a ideia de que há um número cada vez

maior  de  famílias  procurando  espaços  que  oferecem  atividades  extras  fora  do  contexto

escolar, pois contribuem para o desenvolvimento motor e social.

No  geral,  pode-se  concluir  que  o  teatro  contribui  de  forma  significativa  para

crianças e adolescentes com necessidades especiais. Não existe caso por mais complicado que

seja que não possa ter os melhores encaminhamentos. O necessário hoje é esse olhar para o

particular, tudo pela evolução do homem moderno em constante desenvolvimento.
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A INFLUÊNCIA QUE A FAMÍLIA EXERCE NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a influência da família na
aprendizagem  da  criança  inserida  no  infantil  IV.  Inicia-se  fazendo  análises  históricas  e
evolutivas da instituição familiar, conceituando aprendizagem e demonstrando de forma breve
que a relação família e escola têm funções distintas na sociedade. O Estado também contribui
pra essa relação, estipulando direitos e deveres as duas instituições. A metodologia confirma
as  ideias  apresentadas  e  se  utiliza  de  um  questionário  formulado  através  de  estudos
bibliográficos  e  experiências  pessoais,  em  uma  escola  particular  localizada  na  região
periférica na cidade de Fortaleza - Ce. Os dados obtidos foram analisados e contextualizados
nos  âmbitos  pedagógico  e  teórico.  A  partir  das  informações  adquiridas,  o  resultado
demonstrou que os participantes chegaram à mesma conclusão a cerca da importância dessa
relação. Logo percebe - se que essa interação deve ser indissociável, com isto, a criança sente-
se motivada, independente, tornando-se cidadão que contribuirá beneficamente à sociedade.

Palavras-chave: Participação. Família. Escola. 

ABSTRACT

The present work aims to present a study on the influence of the family on the learning of the
child inserted in the infant IV. It begins by making historical and evolutionary analyzes of the
family institution,  conceptualizing learning and demonstrating briefly that  the relationship
between family and school has different functions in society. The State also contributes to this
relationship, stipulating rights and duties for both institutions. The methodology confirms the
ideas  presented  and  uses  a  questionnaire  formulated  through  bibliographic  studies  and
personal  experiences,  in  a  private  school  located  in  the  peripheral  region  in  the  city  of
Fortaleza - Ce. The data obtained were analyzed and contextualized in the pedagogical and
theoretical scope. From the information acquired, the result demonstrated that the participants

51Graduada em Pedagogia pela Faculdade Cearense (FAC). ledianalves@hotmail.com.br

52Especialista (SIGLA). Professora da Faculdade Cearense (FAC). jaguiar@faculdadescesrenses.edu.br.

53Especialização  em AEE para  Deficiência  Intelectual  (UFAL).  Professor  da  Faculdade  Cearense
(FAC). helionoliveira39@gmail.com.br

54Especialista  em EJA no sistema prisional  e  gestão escolar  pela  Universidade Estadual  do Ceará
(UFC). Professora da Faculdade Cearense (FAC). tpinheiro@faculdadescearenses.edu.br



254

reached the same conclusion about the importance of this relationship. He soon realizes that
this  interaction  must  be  inseparable,  with  this  the  child  feels  motivated,  independent,
becoming a citizen who will contribute beneficially to society.

Keywords: Participation. Family. School.



1 INTRODUÇÃO

A participação da família na aprendizagem da criança no âmbito escolar, quando a

mesma está inserida no infantil IV, é um assunto de grande relevância, visto que, é na família

onde acontece o primeiro momento de socialização do indivíduo.

É necessário que haja o entendimento de que existem várias formas e locais de

aprendizagem da criança,  sendo as principais:  instituição escolar  e instituição familiar,  as

quais  possuem funções  e  objetivos  distintos.  O  artigo  aborda  a  importância  singular  da

contribuição da família como função social. Deixando explicito que a família tem participação

ativa e inigualável na formação do caráter e autonomia do individuo.

A pesquisa levanta algumas questões essenciais para que o tema escolhido seja

abordado de forma ampla e explicativa. A mais importante delas é: Quais os resultados do

acompanhamento  parental  na  aprendizagem  escolar  da  criança? Mas,  para  que  ela  seja

respondida e entendida na sua totalidade, é de extrema importância ter o conhecimento prévio

de como essa interação acontece.

O objetivo geral é identificar como a participação familiar, na escola, interfere

diretamente na aprendizagem da criança,  que se situa no infantil  IV, mostrando assim, de

forma abrangente, como essa relação influencia na aprendizagem, interatividade e autoestima

da criança, sendo essencial para que a mesma tenha um bom rendimento.

Atrelados ao objetivo geral, os objetivos específicos ramificam-se em: relatar as

transformações  sociais  da  instituição  familiar  e  da  criança;  conceituar  o  processo  de

aprendizagem da criança no âmbito escolar; verificar a relação família e escola, apresentando

as possíveis estratégias que a escola pode utilizar para incentivar essa participação. 

O artigo aborda primeiramente a histologia da família na sociedade, bem como o

processo histológico da criança,  o qual sofreu transformações ao longo dos últimos anos.

Seguindo a mesma linha de raciocínio é apresentado o conceito de aprendizagem humana e

como  esse  processo  contribui  para  a  formação  e  comportamento  da  criança,  e  por  fim,

atrelando esses temas, foi demostrado o benefício da relação entre a família e escola e como

essa união auxilia no desenvolvimento da criança.

A escola  e  a  família  constituem-se  como agente  educacional  na  sociedade.  A

criança divide boa parte de seu tempo entre a rotina escolar e familiar, isso possibilita a ela

adquirir experiências diversas, podendo diferenciar as normas de casa com a da escola além

de propiciar maior interação social.



2 DESENVOLVIMENTO  SOCIAL,  FAMILIAR  E  INFANTIL  NO  CONTEXTO

HISTÓRICO

2.1 Histologias sociais da família

A família tem uma importante contribuição na sociedade, visto que ela deve ser

considerada fator essencial no desenvolvimento do ser humano. Ao longo da história ela vem

passando por grandes transformações, acompanhando as modificações do tempo, deixando

assim seu registro na história da humanidade. 

Na antiguidade (século XV, XVI), a família se caracterizava como uma sociedade

patriarcal,  tendo  a  presença  masculina  como  autoridade  máxima,  provedor  da  sustância

familiar,  podendo  ser  representado  pelo  chefe  de  família  ou  um dono  de  terra,  cabendo

somente a ele tomada das decisões. Já a mulher, era representada como um membro inferior,

ou seja, ela era totalmente submissa às ordens do homem, tendo como principal função cuidar

dos filhos, do lar e do marido, neste caso os filhos submetem-se a autoridade dos pais. 

No início da colonização, família era entendida como uma instituição estabelecida
pelos laços sanguíneos, originada no casamento. Em seu regime interno destacava-se
a figura do pai como autoridade absoluta, e uma hierarquia era estabelecida. A figura
do chefe era representada sempre pelo homem, a quem os demais familiares deviam
obediência (SOUZA, 2013, p. 08).

Para Ariès (1981, p. 193) “a família cumpria uma função- assegurava a transição

da vida, dos bens e dos nomes - mas não penetrava muito longe na sensibilidade”. Neste caso

prevalecia à questão social e moral mais que o sentimental.

Com  o  surgimento  da  indústria  (século  XVIII,  XIX)  vieram  grandes

transformações não só na economia mundial, mas também na sociedade. O enfraquecimento

do sistema patriarcal foi dando lugar à sociedade industrial, caracterizada pelo crescimento

urbano,  produção  de  mercado,  luta  de  classes  e  o  capitalismo  como  modelo  de  sistema

econômico. 

Logo as famílias tiveram que se adaptar a grandes mudanças dentro da sua própria

categoria.  Segundo  Singly  (2007,  p.  38)  “a  família  só  se  torna  moderna  quando  outros

sistemas de valores  criarem a motivação para o trabalho,  quando seremos estimulados ao

trabalho por outra coisa além do interesse pessoal e do interesse doméstico”.



Atualmente vivemos na era da diversidade, na qual os padrões familiares podem

ser formados por pessoas do mesmo sexo, e isso não exclui o título de família. A Constituição

Federal de 1988, artigo 226, § 4º, classifica a família de forma sucinta: “Entende-se também,

como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.

(BRASIL 1988). Apesar da mudança nessa estrutura familiar não se pode perder a essência

que  a  família  representa  que  está  pautada  no  amor,  na  confiança,  na  afetividade,  no

companheirismo, na educação, visto que todos se sintam pertencentes a esta instituição. 

A organização familiar mudou. Os filhos aprendem na internet e são peritos num
campo, de início estranho aos mais velhos, enquanto estes sentem que perderam a
autoridade que derivava do seu saber incontestado.  Em muitos casos as famílias
sentem  a  mudança,  mas  perdem-se  na  tentativa  de  descoberta  do  caminho
(SAMPAIO, 2011, p. 12).

As questões econômicas, políticas, culturais e tecnológicas contribuíram para que

houvesse tais mudanças, conseguinte o conceito familiar, o qual vem evoluindo. A família era

caracterizada por um padrão, a mesma era formada pelo pai, mãe e filhos, e cada um com seu

papel  específico na  sociedade.  Atualmente  nos  deparamos com famílias  mais  tolerantes  e

flexíveis, heterogenias e menores, as quais podem possuir ou não uma inversão de funções e

valores.

2.1.1 Histologia social da criança

Por muitos séculos as crianças foram banalizadas na história da sociedade, pois

eram  tratadas  como  seres  inferiores,  os  quais  não  necessitavam  de  nenhum  tratamento

diferenciado. O assunto “criança” estava sempre relacionado ao seu tamanho ou estrutura, ou

seja, tão logo se tornavam independentes fisicamente as mesmas eram inseridas no mundo dos

adultos. Segundo Ariès (1981) a criança, por muito tempo, não foi vista como um ser em

desenvolvimento, com características e necessidades próprias.

Para Nascimento, Brancher e Oliveira (2015), a falta de uma história da infância e

seu registro histórico tardio é um indício da incapacidade por parte do adulto de ver a criança

em sua perspectiva histórica. Embora a arte tenha contribuído para a representação da imagem

da infância a partir das iconografias das telas de pintores, contudo, o seu reconhecimento e

valorização passava despercebido diante das telas.



Em medos  do  século  VIII  temos  os  relatos  evangélicos,  no  qual  as  telas  de

pintores representando as passagens bíblicas nos trás a imagem da criança como pessoas de

tamanhos mais reduzidos que os adultos. Segundo Ariés “Na bíblia moralizada de São Luís,

as crianças são representadas com maior frequência, mas nem sempre são caracterizadas por

algo além de seu tamanho” (ARIÉS 1981, p. 17). 

Foi  durante  do  século  XII  que  começou  a  surgir  à  imagem  da  criança  com

sentimento mais moderno, com representações mais significativas, classificados em três tipos:

primeiro  com  a  representação  dos  anjos,  onde  tinham  rapazes  com aparência  de  jovens

adolescentes, os quais eram vistos como meninos grandes e não mais como pequenos adultos.

Posteriormente temos o Menino Jesus e Nossa Senhora menina. Nesse período, a infância

estava relacionada à maternidade da Virgem e ao culto de Maria. 

A evolução em direção a uma representação mais realista  e mais sentimental  da
criança começaria muito cedo na pintura: numa miniatura da segunda metade do
século XII,  Jesus em pé veste uma camisa leve, quase transparente,  tem os dois
braços em torno do pescoço de sua mãe e se aninha em seu colo, com o rosto colado
ao dele. Com a maternidade da Virgem, a tenra infância ingressou no mundo das
representações (ARIÉS, 1981, p. 19).

Outro modelo significativo de infância aparece na fase gótica, onde há uma forte

presença da nudez infantil. Pode-se dizer que foi durante a infância sagrada (séc. XVI) que se

tornou possível ter um olhar diferenciado para a criança, devido à relação do menino Jesus

com sua mãe. O artista destacava os traços peculiares das crianças, observando seus gestos,

seu olhar e suas brincadeiras. Assim os artistas transportavam esses sentimentos para suas

obras.

Por volta do século XVII, à noção de infância começou a ter um significado, Ariès

justifica isto atrelado ao início das transformações na sociedade Média para uma sociedade

Moderna.  A  infância  foi  tomando  várias  vertentes  dentro  da  cultura  social,  política  e

econômica. A criança passou a ser vista não mais como um ser inferior, mas sim, como um ser

produtivo  que  tinha  função benéfica  na  sociedade,  pois  com sete  anos  de  idade  já  tinha

responsabilidades perante a coletividade. 

Com isto, o conceito “criança” limitava aos 7 anos de idade, ou seja, período em

que caracterizava a infância. No entanto, no decorrer dessa idade ocorria certa divisão etária

que se classificava da seguinte forma: do nascimento aos 3 anos, ocorre o período de criação,



onde a criança era alimentada com leite materno e dos 4 aos 7 anos se têm uma segunda fase,

onde a criança acompanha a vida dos adultos sem nada ser exigido em troca. 

Silva destaca (2004, p. 139) que: “a partir dos 7 anos, os filhos de plebeus ou

mecânicos, iam geralmente aprender um ofício com um artesão, ficando mesmo a morar na

casa do mestre como seus aprendizes”. 

Já Ariès (1981) relata que as crianças eram mandadas para casa de outras famílias

para aprender um ofício, a ter boas maneiras à mesa, não só a etiqueta que conhecemos, mas

sim a serem bons servidores. 

As crianças despendiam muito tempo longe de suas famílias e tinha que realizar

muitos  trabalhos  domésticos  para seus  ‘’mestres’’,  como eram conhecidos  os  adultos  que

estavam responsáveis pela educação destas crianças, eles por sua vez eram conhecidos como

‘’aprendizes‘’. A criança ficava assim, a mercê dos seus educadores.

A infância como é vista hoje em dia, possui várias conotações, pois depende de

fatores sociais, econômicos e culturais, ou seja, nem toda criança a vivencia da mesma forma.

O conceito social que as crianças implicam e a preocupação com sua aprendizagem, no Brasil,

tornou-se um problema político, o qual o Estado, em 1990, teve como inciativa criação do

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que possui diretrizes desenvolvidas para que

todos  os  indivíduos  caracterizados  crianças  e  adolescentes,  independente  da  sua  posição

econômica tenham seus direitos garantidos.

2.2 A aprendizagem como ferramenta do desenvolvimento infantil

A palavra aprendizagem é a ação, efeito ou consequência de aprender, ou seja, um

processo  de  mudança  na  qual  o  indivíduo  adquire  empiricamente.  Está  relacionada  com

fatores  externos  como  convívio  familiar  e  social  e  fatores  internos,  como:  o  cognitivo,

emocional e neurológico. Campos menciona a aprendizagem como: 

A  aprendizagem  envolve  o  uso  e  o  desenvolvimento  de  todos  os  poderes,
capacidades, potencialidades do homem, tanto física quanto mentais e afetivas. Isto
significa que a aprendizagem não pode ser considerada somente como um processo
de  memorização  ou  que  emprega  apenas  o  conjunto  das  funções  mentais  ou
unicamente  os  elementos  físicos  ou  emocionais,  pois  todos  estes  aspectos  são
necessários (CAMPOS, 1987, p. 33). 



A aprendizagem não atua por si só, ela está relacionada às funcionalidades do

homem, e na capacidade que ele tem de produzir novos conhecimentos. Antunes (2002. p. 15)

define aprendizagem como “uma mudança relativamente permanente no comportamento que

resulta da experiência”. Transpondo, é parte da relação do ser humano com suas vivências,

pois seu comportamento varia conforme suas experiências. 

Vigotsky (2010, p. 103), autor conhecido por estudar a interação da criança com o meio em

que ela convive, define a aprendizagem como utilizadora do desenvolvimento: 

A aprendizagem é um processo puramente  exterior,  paralelo,  de  certa  forma,  ao
processo de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente neste e
não  o  modifica  absolutamente:  a  aprendizagem  utiliza  os  resultados  do
desenvolvimento,  em vez  de se adiantar  ao seu curso e de mudar a  sua direção
(VIGOTSKY, 2010, p. 103).

A aprendizagem da  criança  é  anterior  à  aprendizagem escolar.  Para  Leontiev

(2010), ela assimila o mundo objetivo como um mundo de objetos humanos reproduzindo

ações humanas com eles.  Ou seja,  uma das maneiras da criança aprender,  é ela imitar os

adultos que convivem ao seu redor,  geralmente os pais são os primeiros “espelhos” dessa

representatividade. 

Piaget (1992, p. 16) cita que “[...] crianças pequenas mostram-se influenciáveis

pelas ideias dos adultos, e as repetem, algumas acreditando piamente que elas mesmas as

criam”. Segundo os estudos de Bandura (apud ANTUNES, 2003 p. 19) sobre a aprendizagem

social, ressalta que:

A aprendizagem de comportamentos sociais, sobretudo nas crianças, ocorre também
com a imitação e a posterior incorporação de modelos. Os pais desempenham um
papel  especial,  ainda  que  não  exclusivo,  no  fornecimento  de  modelos,  pois
geralmente é a partir deles que a criança aprende a língua, desenvolve o senso moral,
trabalha sua raiva e suas frustações, aprende sobre o meio social e desenvolve sua
alto-estima (BANDURA apud ANTUNES, 2003, p. 19).

Com isto, a família tem papel fundamental na formação de caráter da criança, não

só  pelo  fato  de  ser  modelo  dela,  mas  também  por  serem  influentes  no  processo  de

aprendizagem. 

Fatores  ambientais  também influenciam na  aprendizagem do  indivíduo,  sejam

ambientes  físicos  ou  sociais,  ambos  estão  atrelados  no  processo  educativo,  levando  em

consideração a motivação do sujeito no qual é uma ferramenta excepcional nesse processo.



O ambiente familiar é o primeiro contato que a criança tem no desenvolvimento

da aprendizagem, pois a família propicia as primeiras experiências a serem vivenciadas por

elas. A cultura, os valores éticos, as crenças, o emocional, ou seja, fatores que motivarão o

desenvolvimento psicossocial da criança.

A escola também colabora para o desenvolvimento de aprendizagem do indivíduo,

seu processo de ensino está relacionado na aquisição do saber culturalmente organizado e em

suas áreas distintas de conhecimento, além do desenvolvimento intelectual. Nesse processo a

figura do professor é essencial  na aquisição da aprendizagem, pois atua de modo efetivo,

preparando os alunos para adquirirem novas maneiras de aprender. Como mediador em sala

de aula,  o professor também deve estar atento na diferenciação de aprendizagem de seus

alunos, visto que, cada aluno tem sua peculiaridade, maneiras distintas de aprender. Neste

contexto Campos (1987, p. 142) faz a seguinte reflexão:

Os professores estão acostumados a verificar,  em suas classes, como seus alunos
diferem entre si, nas aptidões mentais, nas reações emotivas, no esforço empregado
em  suas  tarefas,  nas  preferências  por  certas  atividades  e,  especialmente  na
capacidade para aprender. Alguns destacam-se pela facilidade de aprender e outros
pela  dificuldade.  [...]  Evidentemente,  os  pais  e  todos  aqueles  que  enfrentam  o
problema da aprendizagem precisam estar atentos para com as diferenças individuais
(CAMPOS, 1987, p. 142).

2.2.1 Conceituação de BNCC e sua influência na educação infantil 

Com o objetivo de promover uma educação igualitária, o Ministério da Educação

adota  medidas  para  que  a  aprendizagem seja  trabalhada  conforme  as  etapas  e  ciclos  da

educação.  Pra  isto  foi  criado  a  BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular)  que  é  um

documento normativo onde apresenta suas competências e diretrizes no qual deve ser seguido,

tanto em instituição pública como também nas instituições privadas. 

Este documento apresenta um conjunto de medidas de aprendizagem essenciais

para a Educação Básica. A BNCC é um documento, obrigatório, de referência para todo o

Brasil, ela está dividida em três partes, correspondentes às três etapas da Educação Básica:

Educação Infantil; Ensino Fundamental e Ensino Médio. Neste sentido a Educação Infantil se

configura como a primeira etapa da Educação Básica. 



Como  primeira  etapa  da  Educação  Básica,  a  Educação  Infantil  é  o  início  e  o
fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa,
na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos
familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada (BNCC,
2017).

Levando em consideração as  especificações  da diferenciação etária  que  fazem

parte  da  Educação  Infantil,  a  BNCC divide  três  grupos  por  faixa  etária.  Como afirma  a

BNCC, esse grupo não deve ser considerado de forma rígida, já que há diferenças no ritmo de

aprendizagem e no desenvolvimento de cada criança. 

Quadro 1 – Guia informativo de idade relacionada à educação básica infantil.
CRECHES PRÉ-ESCOLA

Bebês - 0 a 1 ano e seis
meses.

Crianças  - 1  ano  e  sete
meses  a  três  anos  e  11
meses.

Crianças - 4 anos a cinco anos e 11 meses.

Fonte: BNCC (2017).

As aprendizagens que a criança deve desenvolver na Educação Infantil, conforme

a  BNCC,  são:  os  eixos  temáticos,  os  direitos  de  aprendizagem e  desenvolvimento,  e  os

campos de experiências. 

Os eixos estruturais são: brincar e interagir. Esses eixos são importantes, pois a
criança  concretiza  sua  aprendizagem  através  da  interação  e  brincadeira.  Ela
desenvolve  habilidade,  comunicação,  além  de  novas  experiências  que  serão
importantes ao longo da vida.  Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento:
conviver,  brincar,  participar,  explorar,  expressar,  conhecer-se.  Segundo  a  BNCC
esses direitos incentivam a criança a vivenciar situações desafiadoras, assim ela terá
um aprendizado significativo. Campos de experiências: o eu, o outro e nós/ corpo
gesto  e  movimento/  traços,  sons  corpo  e  formas/  escuta,  fala,  pensamento  e
imaginação/ espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Estes campos
fazem parte  da organização  curricular  da BNCC, nas  quais  são estabelecidos  os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos (BNCC, 2017).

No infantil IV, a criança deve ter como requisito mínimo, 4 a 5 anos de idade e a

BNCC  normatiza  o  que  deve  ser  aprendido  no  ambiente  escolar,  nessa  faixa  etária,  os

exemplos  são:  empatia,  independência,  relação interpessoal,  comunicação,  valorização das

características  do  seu  corpo,  respeitar  as  diferenças  do  corpo  do  outro,  cultura,  respeito,

demonstrar  emoções,  controle  e  adequação do uso corporal,  movimentos,  gestos,  olhares,

mimicas, autocuidado e higiene, habilidades manuais coordenadas, utilizar sons de diversos

tipos de objetos, expressar-se, reconhecer as qualidades do som, inventar, escolher e folear



livros,  recontar  histórias  ouvidas,  levantar  hipóteses,  estabelecer  relação  de  comparação,

classificar objetos, relatar fatos importantes, expressar medidas, entre outros.

2.3 A Relação Família e Escola

A escola faz parte do desenvolvimento e da história da sociedade, ao longo do

tempo ela vem adquirindo formas e estruturas para adequar-se as transformações do mundo

moderno.  “Na  sociedade  atual,  pode-se  perceber  que  já  não  é  possível  compreender  a

educação  sem a  escola,  porque  a  escola  é  a  forma  dominante  e  principal  de  educação”

(SAVIANI, 2011, p. 88). 

Nos  dias  atuais,  é  notável  a  transformação  sofrida  nas  famílias  e  no  âmbito

escolar,  que  são  impulsionadas  pela  globalização,  consequentemente  pais  e  professores

questionam-se em relação à tarefa de educar. 

Com a  celeridade  da  sociedade,  jornadas  de  trabalho  para  aumento  da  renda

familiar e inserção da mulher no mercado de trabalho, a maioria dos pais estão tornando-se

ausente na vida de seus filhos,  transfigurando a escola em “depósito” para estas crianças.

Baseado nesse contexto, Marulanda (2004, p. 59) expõe que:

Muitos pais dedicam hoje em dia muito esforço para ganhar dinheiro, fama e honras,
com o objetivo de sobressair e passam pela vida dos filhos sem deixar neles sinais
do seu amor. “Com frequência deixamos de atender nossos filhos sobre pretexto de
que  estamos  trabalhando  para  eles  e  lhes  dando  ‘qualidade”  de  tempo
(MARULANDA 2004, p. 59).

Por mais que os pais tenham a intenção de querer propor o melhor aos seus filhos,

seja em estudo, saúde, moradia e lazer, contudo é preciso que este tenha o acompanhamento e

participação, para que a missão de inserção da criança no âmbito sociocultural seja alcançada.

Para Souza (2013) a escola necessariamente deve apresentar competência para

trabalhar com a criança, mas o acompanhamento da família, além de estimulador, é facilitador

do processo de aprendizagem. Quando os pais participam da vida escolar de seus filhos, seja

acompanhando  as  atividades  de  casa  ou  até  mesmo  em  eventos  comemorativos

proporcionados pela escola, isto gera um ciclo de confiança entre a família, escola e aluno.

Tiba (2007) ressalta que a educação escolar é oposta da educação familiar. Não há

como uma substituir a outra, pois ambas são complementares e possuem objetivos e encargos



diferentes.  “Não se pode delegar  a escola parte  da educação familiar,  pois está  é única e

exclusiva, voltada à formação do caráter e aos padrões de comportamento familiar” (TIBA,

2007, p. 187). 

Cada uma deve exercer sua função na totalidade, para que o indivíduo possua o

desenvolvimento inerente ao necessário para sua participação ativa na sociedade, tornando-as

indispensáveis na formação e personalidade das crianças.

É importante que a família seja participativa na escola de seus filhos, não só se

fazer presente no ato da matrícula ou em reuniões escolares, mas também ter interesse de

conhecer a proposta pedagógica, os projetos, a corrente pedagógica da escola, os professores,

ou seja, são informações que contribuirão para uma maior aproximação.

Segundo  Gomes  (2018  p.  31)  “a  parceria  família  e  escola  traz  um  impacto

positivo não só na vida escolar do aluno, mas como também vivifica a escola. A instituição se

torna um espaço mais útil e dinâmico”. Quando a família está engajada nesse processo de

aprendizagem junto a seus filhos a relação entre eles é de confiabilidade aumentando assim o

desenvolvimento da criança. 

Atualmente  as  escolas  utilizam  o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  como

ferramenta e identidade da instituição, norteando assim suas ações internas e externas. Dentro

de suas ações tem-se a participação da família como incentivadora no processo de aprender.

“Os pais têm o direito e o dever de participar na escola porque são os responsáveis legais e

naturais pela educação de seus filhos, mas também representam a sociedade receptora da ação

escolar” (LOPEZ, 2002, p. 83). 

O PPP é uma grande ferramenta utilizada para inserir a família no âmbito escolar,

mas interesse não pode partir apenas da escola, os pais podem e devem se fazer presentes.

Dessa forma, há muitas maneiras da escola trazer a família para esse ambiente tão

importante, pensando nisso Lopez (2002) trás algumas funções para que essa interação de fato

aconteça:

Receber informações detalhada dos resultados obtidos, incluindo as explicações dos
professores  sobre  possíveis  causas  de  resultados  insatisfeitos;  Manter  contato
periódico com os professores para ter conhecimento constante no processo educativo
realizado pela escola; Manifestar interesse pelas atividades que os filhos realizam na
escola [...]; Valorizar os conhecimentos e as habilidades que a escola proporciona;
Buscar  acordos  sobre  a  natureza  intrínseca  de  certas  metas  educacionais  [...]
(LOPEZ, 2002 p. 76).



O objetivo da família e da escola é propor ao aluno ações que visem o processo de

desenvolvimento de ensino e aprendizagem, fortalecendo assim a relação de ambas. A Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96 (LDBEN/96) afirma em seu artigo 2º

“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 organização da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Logo a escola e a

família podem construir uma aprendizagem significativa para a criança, estreitando assim a

relação ensino e aprendizagem. 

3 METODOLOGIA UTILIZADA

3.1 Abordagem e tipologia da pesquisa 

A pesquisa seja ela de campo ou bibliográfica é essencial para confirmar hipóteses

e ideias que estejam sendo levantadas. Ela possui o intuito de adquirir informações e dados

que levem a construção de investigação, perguntas e respostas.

Minayo (2012, p. 16) diz que: “Entendemos por pesquisa a atividade básica da

ciência  na  sua  indagação  e  construção  da  realidade  [...]”.  Ou  seja,  a  pesquisa  vincula

pensamento e ação e através dela pode-se obter uma resposta. 

Já  para  Demo (1996,  p.  34)  pesquisa  é  “questionamento  sistemático  crítico  e

criativo,  mais  a  intervenção  competente  com  a  realidade  em  sentido  teórico  e  prático”.

Portanto,  o  investigador  da  pesquisa  também  pode  ter  suas  conclusões  com  base  nos

resultados obtidos nela. 

A presente  pesquisa  consiste  na  abordagem qualitativa,  visto  que  trabalha  na

identificação de dados subjetivos que não podem ser expresso numericamente. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações,  das  crenças,  dos  valores  e  das  atitudes.  Esse  conjunto  de  fenômeno
humano é  entendido aqui  como parte  da  realidade social,  pois  o  ser  humano se
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO,
2012, p. 21).

Com  base  nesta  citação,  a  pesquisa  qualitativa  envolve  a  relação  entre  os

acontecimentos real com o mundo subjetivo, ou seja, a objetividade com a subjetividade do



homem,  interligadas  no  processo  científico.  Para  Menezes  (2011)  a  interpretação  dos

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.

A pesquisa  qualitativa  é  abrangente  em sua  análise  de  investigação,  segundo

Oliveira a pesquisa qualitativa consiste em:

As pesquisas que se utiliza de abordagem qualitativa possuem a facilidade de poder
descrever  a  complexidade  de  uma determinada hipótese  ou problema,  analisar  a
interação  de  certas  variáveis,  compreender  e  classificar  processos  dinâmicos
experimentados  por  grupos  sociais,  apresentar  contribuições  no  processo  de
mudança,  criação  ou  formação  de  opinião  de  determinado grupo  e  permitir,  em
maior grau de profundidade, e interpretação das particularidades do comportamento
ou atitude dos indivíduos (OLIVEIRA, 1999, p. 117).

O  método  utilizado  para  a  confecção  desse  artigo  acadêmico  consiste  em:

pesquisa bibliográfica, pois foi realizada uma investigação conceitual e histórica sobre o tema,

utilizando assim referências de autores que abordam o conteúdo em questão. É exploratório,

visto que, embasar-se na construção de hipóteses e na obtenção de resultados, tornando assim,

a  pesquisa  acessível.  E  por  fim,  descritiva,  pois  é  elaborado  um  questionário  para  os

participantes e ao reunir as informações inseridas nesses materiais chega-se a uma resolução

da problemática em questão.

Conforme Oliveira (1999 p. 135) “os estudos exploratórios têm como objetivo a

formulação de um problema para  efeito  de uma pesquisa mais  precisa,  ou,  ainda,  para  a

elaboração  de  hipótese”.  Este  tipo  de  pesquisa  requer  o  procedimento  da  pesquisa

bibliográfica que é elaborado por meio da investigação em livros, artigos científicos, ou seja,

conteúdos já elaborados anteriormente. 

Para  Oliveira  (1999)  a  pesquisa  bibliográfica  tem  por  finalidade  conhecer  as

diferentes formas de contribuição científica que se realizam sobre determinado assunto ou

fenômeno. Portanto consiste em análise investigativa com base em livros, artigos, revistas ou

até mesmo jornais. 

De acordo com Triviños (1987, p. 110) “o estudo descritivo pretende descrever

com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Assim, podemos concluir que a

pesquisa descritiva visa descrever  processos,  mecanismos e  relacionamentos  existentes no

axioma do fenômeno estudado.

3.2 Lócus da pesquisa



A pesquisa  foi  realizada  em  uma  escola  particular,  localizada  em  um  bairro

periférico na cidade de Fortaleza - Ceará. É uma escola que atua há nove anos e tem como

finalidade  a  educação  básica  nos  níveis:  Educação  Infantil  (infantil  II  ao  V)  e  Ensino

Fundamental  I  (1º  ano  ao  5º  ano).  Possui  215  alunos,  nos  respectivos  turnos:  manhã

(07h15min  ás  11h15min)  e  tarde  (13h15min  ás  17h15min),  sendo  uma  turma  para  cada

modalidade. 

Sua estrutura docente é composta por oito professores (três do infantil e cinco do

fundamental  I)  e  duas  auxiliares  do  ensino  infantil,  totalizando  dez  professores,  a

administração  é  composta  por  uma  coordenadora,  um  secretário  e  a  diretora  que  é  a

proprietária da escola. A maioria dos alunos é veterano, boa parte da turma do infantil IV

estuda desde o infantil II nesta mesma instituição. 

3.4 Instrumentos de coleta de dados

Confirmando as informações antes apresentadas a cerca desse artigo,  percebe-se

que  os  levantamentos  são  mais  adequados  aos  estudos  descritivos,  porque  não  buscam

compreender as causas e as consequências do fenômeno estudado (GIL, 1999).

Ocorre uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem

controle  sobre  as  variáveis  porque  normalmente  elas  já  ocorreram.  Para  Gil  (1999)  é

necessário estabelecer um resgate histórico sobre o fato em estudo. Por tanto, o instrumento

de pesquisa utilizado é um questionário com perguntas abertas que tem como intuito coletar

informações  relacionadas  à  participação  da  família  no  ambiente  escolar,  sendo  assim,

destinadas aos participantes ativos do meio em questão, ou seja, coordenação, professor e os

pais dos alunos do infantil IV. 

Para Lopes (2006 p. 241) “o questionário é elaborado e utilizado em pesquisa de

campo para dar apoio ao pesquisador em sua coleta de dados. Deve ser claro, objetivo e de

fácil interpretação tanto para o entrevistado como para o entrevistador”. O questionário além

de nortear o investigador na pesquisa, também contribui na obtenção dos resultados em que se

deseja alcançar.

3.5 Técnicas de coleta e análise de dados



A técnica utilizada para coleta de dados foi à formulação de um questionário que

engloba  perguntas  inerentes  ao  tema,  ele  foi  elaborado  de  forma  empírica  e  através  de

pesquisas  relacionadas.  O  questionário  possui  perguntas  aberta,  na  qual  os  participantes

explicam com suas próprias palavras sua opinião a cerca do assunto em questão. São cinco

perguntas distribuídas aos quatro participantes. 

Houve duas formas para contatar os participantes, a primeira foi através de uma

rede social,  via watsapp ou mensage,  e a  segunda foi pessoalmente.  Os participantes que

englobam o grupo familiar são mães de alunos da escola referido neste artigo, assim como a

professora  e  a  coordenadora  que  participaram  desta  pesquisa,  também  exercem  suas

respectivas funções nesta mesma instituição.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente  capítulo  apresenta  os  resultados  obtidos  por  meio  da  resposta  dos

participantes  na pesquisa.  Através  de um questionário elaborado pela  autora do artigo,  as

perguntas e respostas foram apresentadas em quadros. 

Os  dois  primeiros  quadros  demostram  o  perfil  dos  participantes,  os  demais

quadros descrevem as respostas obtidas do questionário. A representação para identificar os

participantes no quadro,  foi por meio de letras e números, conforme o exemplo: P1 e P2

representa a fala dos familiares, D1 - Docente e C1 - Coordenadora. Dessa forma, ficando

evidente detectar a fala dos respondentes.

4.1 Perfis dos participantes

O perfil  dos  participantes  é  apresentado em dois  quadros  onde está  explícito:

idade, sexo, grau de parentesco (dos alunos) e estado civil. Do universo de quatro (N=4) pais,

dois (N=2) participaram da pesquisa. Já o segundo quadro, expressa o perfil da professora e

da coordenadora, apresentando a idade, sexo e grau de escolaridade.

Quadro 1: Perfil dos familiares.

Participant
es

Idade Sexo Grau de
parentesco

Estado Civil

P1 31 Feminino Mãe Desquitada
P2 34 Feminino Mãe Solteira
Fonte: Da pesquisa (2020).



Quadro 2: Perfil da Docente (D1) e da Coordenadora (C1)

Participant
es

Idade Sexo Grau de escolaridade

D1 32 Feminino Graduação em Pedagogia
C1 36 Feminino Graduação em Pedagogia
Fonte: Da pesquisa (2020).

4.2 Família na escola

Este sub tópico trata sobre a percepção dos pais, em participar na vida escolar da

criança, que entendimento eles têm sobre este assunto. 

Para  isto  foi  elaborada  a  seguinte  pergunta:  Você  considera  importante  a

participação da família na escola? Por quê? Para a visão da docente e da coordenadora a cerca

deste mesmo tema a pergunta foi: Qual a importância da família na participação escolar da

criança?

Quadro 2: Família e escola
Respondent

es
Respostas

P1 Sim. Pois a escola, e a família a criança tem um ótimo acompanhamento.
P2 Sim. Porque o desenvolvimento da criança não depende só da escola, tem que

ser um trabalho em conjunto.
D1 A família  tem o papel  de  incentivar  e  valorizar  as  atividades  escolares  da

criança
C1 A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é de fundamental

importância no processo de aprendizagem. Quando a criança percebe que a
família se interessa por seus estudos, ela se sente valorizada e incentivada a se
desenvolver de forma dedicada e segura, fazendo com que a criança veja a
importância dos estudos. Assim fazendo a família, a escola com certeza terá
um resultado positivo em relação à aprendizagem e desenvolvimento dessa
criança.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Os pais consideraram a participação da família importante, o P1 afirma que isto

contribuiu  no acompanhamento,  já  o  P2 considera  que  essa participação contribui  para o

desenvolvimento da criança. 

De acordo com a  D1,  a  participação da família  deve  estimular  e  valorizar  as

atividades escolares, já para a C1 esse envolvimento só traz benefícios para o aprendizado,

tornando a criança segura e dedicada.



Segundo  Gomes  (2018)  essa  participação  é  benéfica  pra  ambas,  visto  que

intensifica essa relação tornando a escola um ambiente ativo e atrativo. Para Lopez (2002) os

pais  são  os  principais  responsáveis  para  que  este  ato  aconteça,  logo,  os  consideram

representantes na educação dos filhos. 

Analisando a teoria com a prática percebe-se que os pais são cientes de que à

participação  na  vida  escolar  da  criança  contribui  para  que  a  mesma  tenha  um  bom

desenvolvimento, além de firmar uma boa relação com a escola e é confirmado pela resposta

das profissionais da educação participantes desse processo.

4.3 Participações na atividade escolar

Esta seção visa identificar em quais atividades escolares da criança a família está

presente, se são ativos nesse processo. Com a seguinte pergunta: Qual atividade escolar de seu

filho que você participa?

Quadro 3: Atividades escolar

Participant
es

Respostas

P1 Reuniões  assinatura  de  boletins,  no  momento,  pois  os  eventos  que  estão
acontecendo na escola estão sendo na semana. Mas a avó dela acompanha

P2 Todas, tanto ensinando os exercícios como reuniões e apresentações.
Fonte: Da pesquisa (2020).

Os participantes demostraram estar presentes nas atividades escolares, tanto o P1,

quanto o P2 não se limitam nas atividades de casa da criança, mas também em outros eventos

que a escola propicia. 

Segundo  Souza  (2013)  a  ação  de  participar  dessas  atividades  da  escola  e  da

criança ativa e ajuda no desenvolvimento da aprendizagem dela. 

Com  base  em  que  os  participantes  responderam  e  o  que  o  autor  defende,  é

possível apontar que o acompanhamento escolar não está focado apenas em atividades de

casa, ou assinaturas de boletim, os eventos festivos também contribuem para que a criança

tenha um resultado positivo no ato de aprender.

4.4 Membros da família



Com  o  intuito  de  identificar  se  outros  membros  da  família  participam  na

aprendizagem escolar da criança, foi abordada a seguinte pergunta: Há outros membros da

família que lhe ajuda nessa participação? Quais?

Quadro 4: Atuação de outros membros da família.
Participant

es
Respostas

P1 Sim. Minha mãe (avó).
P2 Sim. Os avós e minha irmã.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Observa-se que não só os pais são atuantes nesse processo de educar, como os

participantes  citaram,  os  avós  são  membros  da  família  que  também tem uma importante

contribuição nessa formação.

Para Tiba (2007) a participação dos avós complementa a educação das crianças

(netos). Em questões financeiras ou até mesmo em crises conjugais, o autor os cita como

opção a parte de ajuda familiar.

Averiguando a teoria com a prática, percebe-se que a educação escolar e familiar é

complexa  e  que  a  atuação  de  outros  membros  familiares  é  essencial  para  o  suporte  da

educação,  pois  além  de  complementar  no  processo  educativo,  ele  pode  suprir  faltas

relacionadas a questões sociais, as quais os pais estão inseridos.

4.5 Diferença entre educação familiar e escolar

Para  saber  se  os  participantes  consideram  diferente  a  educação  escolar  da

educação familiar, visto pela análise dos pais, professora e coordenadora, tem-se a seguinte

pergunta: Para você há diferença entre a educação escolar e a educação da família?

Quadro 5: Educação familiar e escolar.

Participante
s

Respostas

P1 Em minha opinião, sim, na escola a criança aprende a ler, escrever a ter os ensinamentos que
são importantes para uma criança, agora na educação familiar a criança aprende de como se
comportar na sociedade.  

P2 Apesar de andarem juntas  existem diferenças.  Por que mais de uma pessoa interfere na
educação dele em casa.



D1 Sim.  A escola  deve  formar  cidadãos  críticos,  autônomos,  capazes  de  transformar  sua
realidade.  É  na  família  desde  pequeno  que  indivíduo  deve  aprender  valores  que  serão
complementados na escola

C1 Sim. Educação familiar é onde se trabalha na criança a formação e a construção de cidadãos.
Todos os pais sonham que seus filhos cresçam e vençam na vida, e por isso eles dão uma
educação voltada para a  ética e social  da criança, ensinando a criança seus princípios e
valores. A educação escolar é uma educação realizada em um sistema de ensino, dessa forma
a escola deve se preocupar em possibilitar  condições para que o aluno desenvolva suas
habilidades e seus conhecimentos de maneira geral, no que envolve o ambiente escolar.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Nesta pergunta todos os participantes responderam que há diferença na educação

recebida em casa com a educação recebida na escola. O P1 considerou a educação escolar

voltada para leitura, escrita e outros ensinamentos no qual ele não especificou já a educação

familiar relacionou a forma de comportamento que a criança irá ter na sociedade. 

Apesar de não especificar a educação escolar da familiar, o P2 mencionou que

ambas são parceiras.  O D1 acha que a escola contribui para formar cidadãos críticos e  a

família educa para valores que serão complementados na escola. Entretanto o C1 considera

que a formação de cidadão deve vir da educação familiar, ideia oposta ao D1, assim como

questões de formação de valores.  O mesmo descreveu a  educação escolar  como fonte de

possibilidade para o desenvolvimento do aluno.

Para Saviani (2011) a escola é a principal fonte de educação, mesmo que existam

outros meios, ele a considera como ferramenta principal no processo de educar.

Segundo Tiba (2007) ambas são complementares. A educação escolar é voltada

para  o  profissional  e  convívio  social,  já  a  educação  familiar  concentra-se  no  caráter  e

costumes familiares. 

Averiguando a teoria com a prática, percebe-se que a educação escolar e familiar

está relacionada à formação de cidadãos, mesmo que a criança aprenda a ler e escrever na

escola,  ela  também aprende valores  que contribuirão para sua formação,  ou seja,  tanto a

educação da escola quanto a educação da família, são complementares para que a criança

cresça como um adulto responsável e ciente de seu papel na sociedade.

4.6 Técnicas escolares para a aproximação da família

A forma de tratar sobre meios de como a escola pode aproximar a família, foi

abordada a seguinte pergunta: Como a escola deve incentivar  a  família  para que ela seja

participativa na educação da criança?



Quadro 6: Escola e incentivo.
Participante

s
Respostas

D1 A escola deve criar oportunidades de convívios da família na escola através de reuniões,
palestras, eventos, até redes sociais, sempre enfatizando a importância do acompanhamento
da criança.

C1 Agendamos reuniões periódicas com os pais, às vezes fazendo um atendimento individual,
organizamos eventos para toda a família na escola, tipo: semana cultural, exposições, Natal,
etc. Passamos também atividades coletivas para casa, onde tem que ter a participação da
família e assim, vamos tentando fazer com que a família seja mais presente na vida escolar
de nossas crianças.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Como foi possível analisar, o D1 considera que os eventos como reuniões ou até

mesmo  contatos  em redes  sociais,  colaboram para  o  acompanhamento  da  criança.  O C1

acredita que tanto eventos individuais quanto coletivos propiciam essa participação.

Para Lopez (2002), atividades ou eventos que aproximam os pais da escola devem

estar ligadas a ações pedagógicas, propiciando uma relação de coerência entre professores e

alunos.

Corroborando com o que é dito pelos participantes e pelos autores, ações que a

escola produz em atrair os pais, geralmente está engajada à atuação pedagógica, ou seja, a

maioria das escolas segue um planejamento, onde tais eventos fazem parte do cronograma

anual escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo foi elaborado no intuito de identificar como a participação familiar, na

escola, interfere diretamente na aprendizagem da criança, que se situa no infantil IV. Trata-se

de um assunto de suma importância para o âmbito pedagógico, pois aborda de forma ampla, a

importância familiar, baseando-se em autores relevantes, historicamente, e os confrontando

com ideais atuais.

Ao longo do artigo em questão, percebeu-se que os objetivos estipulados foram

auferidos pela contextualização e metodologia utilizada. Compreende-se o emprego de uma



análise crítica a cerca do questionário elaborado e respondido pelos integrantes da relação

família-escola.

O  questionário  foi  formulado  de  acordo  com  referências  bibliográficas  e

experiências pessoais à cerca do tema pedagógico utilizado, dando margem para que a análise

fosse realizada resposta a resposta, tornando assim, o artigo completo e inovador.

Foi possível confirmar que a participação da família na vida escolar do aluno é

essencial  para  o bom rendimento,  desenvolvimento  e  aprendizado infantil  e  que  a  escola

necessita utilizar técnicas para que haja uma aproximação válida e produtiva.

Uma forma de renovar os laços entre família-escola é inserir o meio virtual como

forma  de  comunicação  e  atenção  à  criança,  pois  a  globalização  trouxe  muitos  avanços

culturais que beneficiam diretamente o processo de aprendizagem.
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RESUMO 

Esse artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica embasado nas obras de Henri Wallon (1879-
1962)  e  Vygotsky (1896-1934),  que defendem a  dimensão da  afetividade  no  processo  de
ensino-aprendizagem e apontam ações do docente como fator determinante nesse processo.
Tem como tema o papel da afetividade no processo de desenvolvimento de crianças com
TEA,  analisando  a  afetividade  como  prática  pedagógica  dentro  da  visão  de  uma  escola
particular. O objetivo é apresentar o papel da afetividade na vida dos alunos incluindo todo
processo de ensino-aprendizagem, tornando-se o afeto como princípio norteador. A temática
surgiu através de vivências na escola, que vem levantando questionamentos quanto às práticas
pedagógicas  dos  docentes  em  relação  aos  alunos  com  TEA que  possuem  dificuldades
cognitivas  e  sociais.  Torna-se vital,  assim compreender  a  importância  da  presença de um
ambiente propício ao exercer a afetividade na vida desses alunos. O referido trabalho será de
cunho qualitativo com pesquisas bibliográficas.

Palavras-chaves: Afetividade. Autismo. Desenvolvimento.

ABSTRACT

This  article  is  the result  of a bibliographic research based on the works of Henri  Wallon
(1879-1962)  and  Vygotsky  (1896-1934),  who  defend  the  dimension  of  affectivity  in  the
teaching-learning process and point out actions of the teacher as a determining factor in this
process. Its theme is the role of affectivity in the development process of children with ASD,
analyzing affectivity as  a  pedagogical  practice within  the vision  of  a  private  school.  The
objective is  to present the role  of affectivity in the lives of students,  including the entire
teaching-learning process, making affection the guiding principle. The theme arose through
experiences at school, which has raised questions about the pedagogical practices of teachers
in  relation  to  students  with  ASD  who  have  cognitive  and  social  difficulties.  It  is  vital,
therefore,  to  understand the importance of the presence of a favorable environment  when
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exercising affectivity in the lives of these students. This work will be of a qualitative nature
with bibliographic research.

Keywords: Affectivity. Autism. Development
1 INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  tem como temática  o  papel  da  afetividade  no  processo  de

desenvolvimento  de  crianças  autistas,  levando  em  consideração  os  vínculos  escolares  e

familiares durante todo o processo de desenvolvimento social e cognitivo.

Tendo como base os estudos de Vygotsky (1896-1933) e Henri Wallon (1879-1962)

que  focalizam  a  afetividade  em  sua  totalidade,  considerando-a  em  sua  relação  com  as

emoções  e  sentimentos  que  influem diretamente  no  processo  de  aprendizagem de  forma

positiva ou negativa.

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  o  conceito  de  afetividade  como  prática

pedagógica para crianças autistas, levando em consideração que podemos destacar diversas

questões  na  escola  como  a  relação  professor-aluno,  dificuldades  na  aprendizagem,

dificuldades na socialização, desatenção, que muitas vezes são levantadas a partir da temática

da afetividade. Identificando de que maneira a afetividade pode contribuir positivamente no

processo de ensino-aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista  (TEA) e

quais  práticas afetivas,  cognitivas e sociais  são desenvolvidas com essas crianças atípicas

analisando de que forma se agregam nas relações escolares e familiares.

A escolha do tema refere-se ao fato do autor deste trabalho estar presente na área

educacional vivenciando o cotidiano de crianças autistas e sentir a necessidade de ampliar e

aprofundar os conhecimentos, buscando uma melhor compreensão de como se dá o processo

de aprendizagem, me sentindo motivada enquanto professora. É válido destacar também um

fator de alta relevância, que é a inclusão escolar, que segundo a Lei n°13.146, de 6 de julho de

2015 destaca a importância da inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas

regulares,  analisando práticas  das  instituições  escolares  e  dos  educadores  na aceitação do

convívio com outras  crianças  e  com familiares, rompendo e  reformulando paradigmas.  A

constituição federal garante que todas as crianças com necessidade especiais tenham direito a

igualdade e a educação sem exceções, sejam escolas públicas ou privadas,  os alunos devem

ser recebidos independente de suas diferenças, desde a educação infantil até a universidade

(BRASIL, 2015). 

Este estudo possui relevância centrada em analisar o processo de desenvolvimento

em sala regular, com alunos Transtorno do Espectro Autista (TEA), relacionando o convívio

com a  afetividade  escolar  e  familiar  com seus progressos  cognitivos  e  sociais.  Mediante



prévia  observação  realizada  em  uma  escola  de  rede  privada,  localizada  na  cidade  de

Maranguape, em salas de aulas que possuem alunos Transtorno do Espectro Autista (TEA),

foi possível analisar acerca das vivências e experiências obtidas  no seu ambiente escolar, por

várias  vezes  há  uma  carência  imensa  no  processo  de  acompanhamento  afetivo,  falta  de

preparação e aplicação, quando se refere ao profissional educador, em relação à crianças com

Transtorno do Espectro Autista (TEA)inseridas no processo Ensino-Aprendizagem fazendo

com que surjam questionamentos  quanto  às  práticas  pedagógicas  que  são  vivenciadas  na

rotina das crianças e como se agregam na aprendizagem tornando-as significativas 

O objetivo era realizar  inicialmente a  aplicação de questionários  e entrevistas,

entretanto o contexto de uma pandemia exigiu que  toda a  metodologia do trabalho fosse

reformulada,  sendo  assim,  o  trabalho  em  questão  terá  uma  metodologia  de  revisão

bibliográfica  e  será  dividido  por  sessões  de  definições  e  questionamentos  sobre  o  tema

escolhido, a abordagem será de cunho qualitativo, a pesquisa será explicativa com intuito de

entender e compreender de que forma se dá o processo de desenvolvimento de crianças da

educação infantil com autismo.

2 CONCEITO 

A seguinte seção retrata de forma sucinta o conceito dos termos que mais serão

utilizados neste trabalho, mostrando as particularidades de cada um com objetivo de melhor

compreensão e entendimento sobre eles, facilitando a percepção dos leitores sobre as demais

seções.

2.1 Afetividade: O que é?

Afetividade  no  âmbito  da  psicologia  é  a  capacidade  individual  de  vivenciar

experiências  em  um  conjunto  de  sentimentos  e  fenômenos  afetivos:  emoções,  paixões,

sentimentos. A afetividade consiste na força desses fenômenos através de um indivíduo. Por

meio do afeto entre as pessoas, pode-se potencializar o ser humano e revelar seus sentimentos

e emoções a partir da vida, o que influenciará positivamente o crescimento social e cognitivo.

Permite  revelar  os  sentimentos  em  relação a  outros  seres  e  objetos,  fazendo com que as

pessoas criem laços, amizades entre elas e até mesmo com animais, porque eles também são

capazes de demonstrar afeto uns com os outros e com seres humanos. 



Os laços gerados pela afetividade não se limitam só em sentimentos, mas também

em atitudes, significando assim que em um relacionamento é necessário que essas atitudes

sejam cultivadas, para que seja saudável e próspero.

Um dos grandes pensadores que abordou o conceito de afetividade foi o psicólogo

francês Henri Wallon (1879-1962). Ele traz a ideia de que a inteligência não é o elemento

mais importante do desenvolvimento humano, mas esse desenvolvimento dependia de três

vertentes: a motora, a afetiva e a cognitiva. 

Assim, a dimensão biológica e social era indissociável, porque se complementam

mutuamente.  A evolução de um indivíduo não depende somente da capacidade intelectual

garantida pelo caráter biológico, mas também do meio ambiente que também vai condicionar

a evolução, permitindo ou impedindo que determinadas potencialidades sejam desenvolvidas.

 A afetividade surge nesse meio e tem uma grande importância na educação, pois

ela não é importante somente em uma fase da vida, mas durante todos os ciclos, entretanto ela

determinará o tipo de relacionamento entre o aluno e o professor, que poderá gerar um grande

impacto na aprendizagem e na absorção de conhecimentos dos alunos, porém pode ser de

forma positiva ou negativa dependendo da forma que será desenvolvido.

Durante muitos anos, o aspecto cognitivo tem sido o principal alvo da atenção, e a

evolução da área afetiva é frequentemente esquecida, o que impede o aluno de atingir o seu

máximo potencial.

 

2.2 Autismo: O que é? 

Caracteriza-se  pela  dificuldade  na  interação  social,  com  a  linguagem,  e

comportamentos restritivos e repetitivos. Estas são as principais características de crianças

com autismo.

O autismo também é conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA) que

pode ser definido como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento

psiconeurológico  e  motor  a  qual  dificulta  a  linguagem,  cognição  e  interação  social  das

crianças.

A etiologia  ainda  é  desconhecida,  entretanto,  a  tendência  atual  é  considerá-la

como uma síndrome de  origem multicausal  envolvendo fatores  genéticos,  neurológicos  e

sociais das crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70 milhões de

pessoas em todo mundo são autistas, com maior vigência do sexo masculino.  Atualmente



ainda não se tem uma causa específica para o autismo, mas acredita-se que diversos fatores

tornam uma criança autista como os fatores genéticos e ambientais.

Acredita-se que o primeiro sinal do autismo se dá na escola com os primeiros

contatos com outras crianças, é um processo cauteloso que precisa de toda qualificação dos

professores  e  total  apoio  dos  familiares  as  quais  precisam  receber  todas  as  orientações

possíveis e até mesmo atendimentos psicológicos para poderem conviver com o autismo e

saber as formas corretas para auxiliarem e ajudarem durante o dia a dia, o amor da família e

dos profissionais é muito importante para que eles tenham um desenvolvimento significativo. 

Os  sinais  são  variados,  cada  criança  tem  suas  particularidades  que  podem  se

caracterizar pelas dificuldades e prejuízos qualitativos da comunicação verbal e não verbal, na

interação social e nas restrições de interesses e atividade, geralmente iniciam-se antes dos três

anos de idade. Algumas crianças Transtorno do Espectro Autista (TEA) possuem movimentos

estereotipados  e  maneirismos,  assim  também  como  o  padrão  de  inteligência  variável  e

temperamento extremamente lábil.

O  diagnóstico  do  autismo  pode  desencadear  diversas  alterações  na  vida  familiar

devido  à  nova  demanda  de  necessidades  de  acompanhamento  da  criança  para  seu

desenvolvimento.  O  reconhecimento  de  uma  doença  crônica  em uma  criança  no  âmbito

familiar constitui uma situação de impacto, podendo repercutir em uma mudança extrema da

rotina diária de toda a família, estabelecendo uma readaptação de papéis e ocasionando vários

efeitos financeiros e emocionais. 

A família passa por uma sequência de impactos ao saber, negar, luto e perspectivas, é

importante  compreender  a  relevância  diagnóstica  do autismo,  pois  se  torna  um momento

complexo, delicado e desafiador para a família assim como os profissionais da saúde e da

educação, a adaptação do ambiente físico pode contribuir positivamente para a minimização

do sofrimento da família.

O principal responsável pelas ações das crianças é a família, pois oferecem a primeira

formação, acredita-se que a participação da família e a interação podem contribuir  para o

desenvolvimento  e  aprendizagem  dos  alunos  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA).  A

parceria  entre  família  e  escola  deve  acontecer  de  forma  segura,  para  que  haja  um

envolvimento necessário para assegurar ganhos educacionais para todos os alunos.

A participação  da  família  do  aluno  com Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  é

decisiva durante o processo de integração sendo assim indispensável para que a criança possa

construir-se como participante da sociedade.



Oliveira  (2002)  aborda  a  relação  família-escola  através  dos  fatores  sociológico  e

psicológico,  em uma perspectiva  sociológica  pode-se  destacar  o  caráter  socializado desta

relação e  as  diferenças  sociais  e  culturais.  Na psicológica  aborda  as  relações  vividas  em

família sendo as primeiras socializações e as implicações no processo escolar. O autor então

pressupõe que  as  escolas  devem ter  por  objetivo  também educar  as  famílias,  fornecendo

informações  sobre  como e  de  que  forma  acontece  o  desenvolvimento  da  criança,  pois  a

família  juntamente  com  a  escola  tem  a  responsabilidade  de  tornar  esse  processo  de

desenvolvimento e de aprendizagem significativo. 

2.3 A afetividade como prática pedagógica com crianças TEA

Segundo  Wallon,  a  afetividade  contribui  de  forma  direta  e  positiva  para  as

resoluções  de  conflitos  das  crianças,  diante  disso  pode-se  agregar  assertivamente  ao

desenvolvimento social e cognitivo das crianças.

O professor, psicopedagogo, doutor em educação Eugênio Cunha fala que o afeto

“É um instrumento pedagógico que precede ao uso da lousa e dos materiais didáticos que,

todavia, não se tornou anacrônico sendo assim cientifico” (CUNHA, 2017). 

Ao consumar o afeto, o cérebro recompensa o corpo por meio de liberações de

impulsos químicos que trazem sensações de prazer e alegria’’. Diante disso o professor deve

ser mediador da aprendizagem utilizando o campo emocional de forma eficaz e real como um

instrumento pedagógico, trabalhando o desenvolvimento social e cognitivo das crianças com

TEA. 

Eugênio Cunha em seu artigo “Afetividade e Autismo” fala que é primordial que os

professores mergulhem nos afetos com crianças autistas, pois eles precisam descobrir seus

sonhos, seus interesses e quais as dificuldades específicas de cada aluno, sempre priorizando a

comunicação e a socialização com as outras crianças e com todos que estão em sua volta.

Visto que as  contribuições e conexões  afetivas  estão ligadas ao desenvolvimento social  e

cognitivo tanto das crianças típicas quanto das crianças autistas.

Entretanto é necessário que o professor tenha conhecimentos básicos dos níveis do

Transtorno do Espectro Autista (TEA) para que assim haja uma intervenção apropriada para

os vários sintomas e comportamentos de cada criança com o espectro, entendendo assim que,

a capacidade humana dentro do ambiente escolar pode promover o conhecer ao desconhecido

tornando-se assim uma aprendizagem significativa e afetiva.



O mediador precisa estar disposto a analisar e desenvolver este trabalho que requer

muito  cuidado  e  atenção,  precisando  entender  as  dificuldades  específicas  desses  alunos

intervindo com qualidade e desempenho para que o aluno avance e se desenvolva dentro das

suas dificuldades particulares.

Sabe-se  que  a  afetividade  é  bastante  relevante  não  só  para  crianças  autistas,  mas

também para  todas  as  crianças  e  qualquer  nível  de  ensino.  As  experiências  obtidas  com

crianças autistas geram diversas reflexões acerca da importância da afetividade que, segundo

Maria Augusta Sanches Rossini (2001, p. 9), acompanha o ser humano desde o nascimento até

a  morte,  como  uma  fonte  geradora  de  energia.  Nesta  dimensão,  insistimos  no  valor  da

afetividade como forma de contribuir para o bom desempenho desses alunos com autismo e o

desempenho individual deles.

De  acordo  com o autor  Claudio  J.  P.  Saltini  (2002,  p.  14)  é  possível  analisar  as

relações  no  processo  educacional,  que  assim  o  conhecimento  ele  só  produz  mudança  e

significado de maneira que também obtenha o conhecimento afetivo, tornando-se a educação

como um grande desafio,  pois  sabe-se que  o conhecimento  não se torna  suficiente  se  as

práticas não forem com objetivo de crescimento do outro.

Contudo, fazer com que a afetividade seja valorizada em uma escola não é uma

tarefa fácil, pois exige dedicação e atenção. Não se pode falar de educação sem falar de amor,

sem destacar a emoção que se torna relevante nos anos iniciais das crianças, desde o andar

quando passa a explorar os meios físicos, expressando suas conquistas e satisfação através de

gestos ou manifestações. Para Saltini (2002, p. 46): ‘‘Educar, basicamente é ajudar a assumir a

vida;  é  levar  um  ser  a  se  procurar  e  aspirar  à  verdade  [...]  é  fazer  perceber  a  grande

possibilidade que a vida é e que com ela podemos receber e doar amor [...]. ’’

A família e a escola são as duas principais instituições que necessitam sempre

resgatar os valores afetivos para assim tornar a construção de forma melhor, precisam estar

em total parceria para obterem resultados significativos. A influência da família e da escola é

essencial para o processo de desenvolvimento social e cognitivo de crianças autistas Saltini

(2002, p.57): “Ao ser educado na valorização de sua afetividade, a criança se sente motivada e

isso será de forma direta e positiva em seu desenvolvimento, educando um ser para si e para o

meio”  

Validando as afirmações acima feitas pelo autor, compreende-se que o cuidado

com a criança é de suma importância, pois é durante essa fase que serão lançadas as bases

afetivas para o crescimento sadio e equilibrado das emoções e da formação de caráter das

crianças atribuindo-se assim uma qualidade de vida melhor para crianças com autismo.



“A escola é uma árvore. A árvore é alimentada e alimenta. Abriga e ensina aos

passantes  à  sua  sombra.  Sustenta  os  que  se  aconchegam  e  fazem  seus  ninhos,  e  como

pássaros, preparam ali uma nova geração para voar” (CUNHA, a/d).

2.4 Afetividade como dimensão principal no processo de desenvolvimento TEA

Jean  Piaget  (1896-1980)  e  Lev  Vygotsky (1896-1934)  acreditavam na  grande

importância da afetividade no processo evolutivo do ser humano, porém Wallon (1879-1962)

se aprofundou nos estudos dessa questão e afirma que a vida é formada por três dimensões:

motora,  afetiva  e  cognitiva.  Diante  disto  a  inteligência  não  é  principal  componente  do

desenvolvimento, porém se altera com a afetividade ao longo do processo.

A afetividade  se  expressa  por  três  maneiras:  emoção,  sentimento,  paixão.  A

emoção expõe a afetividade desde os primeiros anos de vida e pode se expressar através de

movimentos que liberam sensações boas ou ruins e é indispensável para a sobrevivência do

ser, pois fornece o primeiro e mais forte vínculo dos indivíduos suprindo a falta da articulação

cognitiva no início da história do ser. (DANTAS, 1992, p.85).

O sentimento manifesta-se na afetividade sem euforia, possui um controle e se

expressa por gestos ou pela própria linguagem e possui um caráter cognitivo, o que difere da

emoção.

A paixão está presente a partir de certa fase que se caracteriza pelo domínio de

autocontrole de quaisquer situações se revelando através de ciúmes e exigindo exclusividade

entre outros. (MAHONEY & ALMEIDA, 2004, p. 21)

A afetividade,  portanto,  assim como o  ato  motor  e  a  cognição,  está  presente

durante toda a vida do sujeito devendo, pois, ser levada em conta em todo estudo sobre o

desenvolvimento  do  ser  humano,  tanto  no  plano  individual,  como  no  social,  cultural,

cognitivo.  Nesse contexto há que se valorizar a mediação social  que,  segundo Wallon (in

Dantas  1991,  p.  92)  está  na  base  do  desenvolvimento:  ela  é  a  característica  de  um ser

radicalmente dependente dos outros seres para subsistir e se construir enquanto ser da mesma

espécie  fazendo  assim  com  que  a  afetividade  seja  fundamental  no  desenvolvimento  da

personalidade, nascendo, inclusive, antes da inteligência. 

A princípio, a afetividade é apenas expressão motora ("diálogo tônico", ou seja, a

criança se comunica através de movimentos, resultantes de manifestações de alegria e prazer



diante do toque do adulto) e com o tempo a criança vai incorporando a linguagem e esta se

torna cada vez mais forte na criança, que cada vez mais vai querer ouvir e ser ouvida. "O

elogio transmitido por palavras substitui o carinho" (ALMEIDA, 1999).

Para Vygotsky a história da sociedade e o desenvolvimento humano caminham

juntos, conhecendo e transformando a criança a partir das interações entre as pessoas que a

rodeiam (LAKOMY, 2003, p.38). 

Para  os  autores  mencionados  acima,  a  afetividade  é  um elemento  inerente  do

processo de desenvolvimento, mas especificadamente da aprendizagem, o que não se limita

em acontecer só na escola, mas na família e em momentos de diversão com as pessoas que

convivem. 

O afeto é indispensável na atividade de ensinar, entendendo que as relações, entre

ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo e pela paixão, e que, portanto, é possível

identificar e prever condições afetivas favoráveis que facilitam a aprendizagem.

A criança autista não utiliza uma resposta afetiva das pessoas para expressar seu

próprio comportamento, e devido a isso se assusta com alguns objetos ou atitudes (HOBSON,

2002). Apresentam déficits em sua capacidade de usar significados das palavras como uso de

uma fala espontânea que acarretam prejuízos em compreender e aceitar regras, além disso,

não  se  baseiam  nas  respostas  afetivas  dos  outros  para  refletir  acerca  de  seus  próprios

comportamentos e ações (Ibidem, 2006).

Evidências revelam que os prejuízos afetivos de crianças autistas se encontram em

suas  primeiras  interações  e  são  os  mesmos  que  geram  todos  os  desvios  em  seu

desenvolvimento, se não for trabalhado de forma correta terão um valor negativo durante toda

a vida.

Levando em consideração todos os estudos os autores não afirmam como fazer

essa conexão afetiva nas interações com as crianças autistas, porém oferecem ferramentas

para que possamos identificar e analisar as conexões afetivas entre as pessoas que podem ser

o caminho para essa intervenção. 

As  interações  iniciadas  pelos  adultos  (Familiares  e  Professores)  precisam  ser

criativas e lúdicas como atividades grafo motoras e musicais que atraiam a atenção da criança

e despertem interesse, fazendo com que elas tenham a necessidade de se comunicar através de

imitação de comportamentos e expressões, permitindo uma socialização das crianças autistas

com os adultos como um envolvimento social.   

Fundamentando-se  nisso,  procura-se  estabelecer  situações  e  atividades  do

interesse de cada criança, pois cada criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem



suas limitações e seus interesses particulares, é necessário conhecê-los para usá-los como um

objeto reforçador, que atraiam a atenção da criança para a pessoa e para as interações sociais

oferecidas no momento.

Diante  disto,  pode-se  conectar  o  afeto  do  adulto  a  criança  agregando  valor

positivo  em  seu  desenvolvimento,  potencializando  a  conexão  afetiva  e  a  atenção

compartilhada, entretanto é necessário que siga uma linha de desenvolvimento.

É necessário compreender que o desenvolvimento da conexão afetiva das crianças

autistas,  precisa  ser  estratégia  imprescindível  dos  programas  de  intervenção

desenvolvimentista, e, ao darmos a oportunidade para que essas crianças se conectem ao afeto

do outro, damos condições para o aparecimento de interações sociais e de comportamentos

fundamentais para o seu desenvolvimento.

2.5 Método ABA

 É a Análise do Comportamento Aplicada mais conhecida como Applied Beahavior

Analysis,  em inglês,  é  uma abordagem da  psicologia  que  é  usada  para  compreensão  do

comportamento e vem sendo amplamente utilizada no atendimento de crianças e adultos com

Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA).  Sabe-se  que  as  técnicas  de  modificações  dos

comportamentos têm se mostrado bastante eficazes no tratamento, principalmente em casos

que são mais graves e pode-se perceber que para os Acompanhantes Terapêuticos (AT) educar

significa  atuar  na  vida  da  criança  não  só  no  ensino-aprendizagem,  mas  também  na

representatividade da vida da criança dentro e fora da escola.

É  necessário  que  haja  uma  intervenção  que  deve  ser  planejada  e  aplicada

cuidadosamente englobando as atividades da criança em todos os ambientes que ela frequenta

como: escola, casa, lazer, entre outros para que seja possível analisar o desenvolvimento da

criança passo a passo, intervindo para reduzir comportamentos inadequados. 

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) incentiva o conhecimento através de

materiais concretos, apresentando pensamentos conceituais e abstratos que façam sentido para

a  criança.  Durante  o  processo  de  tratamento  comportamental  é  ensinado  habilidades  que

possuem uma hierarquia de ajuda, podem ser chamadas de aprendizagem sem erro, pois são

repetidas várias vezes, até que a criança demonstre habilidade sem erro em diversas situações

e ambientes. O tratamento também é caracterizado pelo uso frequente de resultantes positivas,

durante o ensino, cada comportamento apresentado pela criança precisa ser registrado para

que assim possa ser avaliado seu progresso.



O autor Ivar Lovaas (1987) foi o primeiro psicólogo a aplicar o método de Análise do

Comportamento Aplicada (ABA) para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o

método é amplo e possui diversas maneiras de intervenção e estratégias de ensino e manejo

comportamental.  Segundo Lovaas  (2002),  parte  do sucesso da  terapia  ABA está  ligada  á

compreensão  do  autismo  não  como  uma  doença  ou  como  um  problema  que  deve  ser

corrigido, mas sim como um complexo de comportamentos que podem ser desenvolvidos por

procedimentos  e  ensinos  especiais.  Esta  compreensão,  segundo  o  autor,  permite  que  o

profissional foque nas características e particularidades específicas de cada criança auxiliando

e aperfeiçoando assim as habilidades que já existem. É valido ressaltar um fator de muita

relevância que é apontado como o responsável pelos resultados positivos da terapia ABA, que

consiste  no  fato  dos  procedimentos  de  intervenção  serem  embasados  pelas  evidências

científicas e são utilizados como semelhante linha de sucesso em crianças típicas e atípicas. 

3 METODOLOGIA UTILIZADA

O método que usaremos na pesquisa será bibliográfico com abordagem qualitativa

onde faremos de uso embasamentos teóricos de Henri Wallon (1879-1962) e Vygotsky (1896-

1934). A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em

análises  qualitativas,  caracterizando-se,  em princípio,  pela  não  utilização  de  instrumental

estatístico na análise dos dados (VIERA; ZOUAIN, 2006; BARDIN, 2011) ela serve para

obter dados descritivos que expressam os sentidos dos fenômenos. 

A pesquisa foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas, Vanti (2002)

define como um conjunto de métodos de pesquisas  utilizadas  para mapear  a estrutura de

conhecimento em um campo científico através de uma abordagem qualitativa com diversos

dados bibliográficos onde os conceitos utilizados foram Afetividade e Autismo embasando-se

nas  leituras  de  HENRI  WALLON  (1879)  -  (1962),  EUGÊNIO  CUNHA “Afetividade  e

Autismo” (a/d), CLAUDIO J.P. SALTINI (2002, p. 44), (2002, p. 46), (2002, p. 57). 

A pesquisa  de  campo  é  realizada  após  os  estudos  bibliográficos,  para  que  o

pesquisador tenha um conhecimento mais profundo sobre o assunto em estudo, pois é nessa

fase que é definido os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir sobre a coleta de dados e

pode ser definido em vários tipos (MARCONI & LAKATOS, 2001).

Aconteceu  na  escola  de  rede  privada  Espaço  Livre  situada  na  cidade  de

Maranguape-Ce com duas professoras da Educação Infantil que convivem diariamente com

alunos autistas em suas salas de aulas, juntamente com as famílias através de observações



feitas na escola e questionários que nos permitiria analisar hipóteses e compreender de que

forma o processo social e cognitivo que se desenvolve e analisar quais as práticas pedagógicas

que os professores vêm desenvolvendo em sala de aula para auxiliar todo o processo, porém

diante  da  situação  que  estamos  vivendo,  em meio  a  uma pandemia  foi  necessário  que  a

pesquisa fosse somente bibliográfica sem análise de dados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1  Levantamentos realizado com professores

   Tabela 1 - 

E1 E2

1
Instituição  de  ensino  em
que trabalha

Colégio Espaço Livre Colégio Impacto

2 Idade Entre 26 a 35 Entre 26 a 35
3 Sexo Feminino Feminino

4
Nível  escolar  em  que
leciona

Ensino Fundamental I
Educação Infantil

5 Anos de magistério 11 a 15 1 a 5

6 Qual a sua formação? Graduanda em Pedagogia 8° semestre
Estudante  do  7º  semestre  de
Pedagogia

7
Procura  fazer  formações
continuadas? Quais.

Sim,  na  área  do  desenvolvimento
infantil.

Pretendo  fazer  pós
Psicopedagogia

9
Você acha que o afeto pode
ser  usado  como  prática
pedagógica? Por quê?

Sim.  Acredito  que  o  afeto  pode
solucionar  qualquer  problema,  seja
criança  ou  adulto,  então  usar  o  afeto
como  prática  pedagógica  é  muito
válido pois podemos conseguir grandes
avanços  com  as  crianças  em  sala  de
aula através do afeto.

Acho  que  todo  professor,
ainda  mais  na  educação
infantil  deve  ser  afetuoso em
sua prática. Ajuda o aluno a se
sentir seguro.

Fonte: Da pesquisa.

O lado afetivo e a afetividade se redigem e são consequências das interações

que a criança estabelece, essas relações constroem e deixam os sinais afetivos que são os

sentimentos, que se interagem com o mundo de forma negativa ou positiva, quanto melhor

a relação poderá promover uma aprendizagem melhor ou não, isso também não deve ser

confundido com o fato de corrigir a criança quando necessário.

A afetividade se constitui como uma das habilidades que as profissionais de

Educação  Infantil  precisam  utilizar  para  elaboração  das  propostas  pedagógicas,  no

planejamento  das  atividades  e  na mediação das  relações  entre  professor-criança,  entre

criança-criança e entre as crianças e os objetos de conhecimento. Dessa forma, a dimensão

afetiva  é  inerente  à  função  primordial  das  creches  e  pré-escolas,  cuidar  e  educar



(CACHEFFO e GARMS, 2015, p. 25).

Tabela 2 - 
E1 E2

10

Em  sua  opinião  a
afetividade  contribui  de
forma  positiva  para  o
processo  de
desenvolvimento  de
crianças  com  Transtorno
do  Espectro  Autista
(TEA)?

Apesar  de  saber  que  as  crianças  com
TEA gostam de  pouco  contato  físico,
podemos encontrar formas de criarmos
vínculos com elas, com as coisas que a
interessam,  com  brincadeiras  que
chamam atenção  das  mesmas e  dessa
forma  criamos  a  afetividade  que  de
forma  positiva  contribui  com  o
desenvolvimento delas.

Acredito que  sim.  Afeto gera
confiança.

Fonte: Da pesquisa.  

A  afetividade  envolve  as  emoções,  que  é  de  natureza  biológica,  dos

sentimentos,  das  vivências  humanas,  do  desenvolvimento  da  fala,  que  possibilita

transmitir  ao outro o que sentimos. É com base nas concepções de Henri Wallon que

nortearemos  este  trabalho,  cujo  foco  se  encontra  no  afeto  e  na  afetividade  como

contribuição para o desenvolvimento (GALVÃO, 1995).

Além do que já foi mensurado acima, é de extrema importância aproveitar

toda a energia da criança para determinadas atividades, para que ela possa se motivar e se

empenhar  juntamente  com  o  professor  para  desempenhar  outros  processos  de

aprendizagem de forma ainda mais significativa.

Tabela 2 -          

11

Como  é  realizado  o
processo  de  ensino
aprendizagem das crianças
com  Transtorno  do
Espectro Autista (TEA)?

Como já foi falado aqui o processo de ensino aprendizagem da criança
com TEA requer uma demanda diferente, pois necessita de processos que
motivem e  estimulem  a  criança,  muitas  vezes  é  complicado  pois  na
maioria das escolas não tem profissionais preparados para esse processo.
Ele  precisa  ser  realizado  de  forma  bem  lúdica,  com  métodos  bem
diferenciado que estimulem a criança para o aprendizado, e como já foi
falado  também é  muito  importante  a  afetividade  nesse  processo  pois
ajuda a criança a se sentir mais segura nesse processo.

Fonte: Da pesquisa.

O processo de ensino e aprendizagem de crianças autistas acontece de uma

forma diferenciada, pelo fato de cada criança ter suas particularidades e suas necessidades

específicas, o objetivo da educação de uma criança autista é aumentar sua independência,

a fim de proporcionar uma segurança maior ao executar tarefas do cotidiano, além de

melhorar a qualidade de vida da criança e de seus familiares (CAROTHERS E TAYLOR,

2004).

Tabela 3 -          
12 Qual  e  quais  seriam  suas  sugestões  para 1- Apoio maior em sala de aula para o professor



melhorar  as  práticas  pedagógicas  com
crianças  Transtorno  do  Espectro  Autista
(TEA)?

2- Recursos por parte da escola para essas crianças.
3- Tempo de planejamento para os professores.
4- Um tempo reservado somente para essas crianças.

As  escolas  precisam estar  preparadas  para  que  os  alunos  com Transtorno  do

Espectro Autista (TEA) se desenvolvam cidadãos capazes de pensar, aprender e solucionar

problemas, as crianças podem frequentar a escola regular, porém nelas é necessário suprir

algumas carências devido o possível surgimento de necessidades específicas.

Segundo Nunes (2008, p.4) as crianças autistas em geral apresentam dificuldade

em aprender e a utilizar de forma coerente as palavras, mas se obtiverem um tratamento e

acompanhamento  correto  e  intensivo  conseguem  desenvolver  habilidades  na  linguagem,

motoras e nas interações sociais as quais já se ligam com a aprendizagem que também é um

trabalho  árduo  que  requer  muita  dedicação  e  paciências  tanto  dos  familiares  quanto  dos

professores.

É necessário que haja uma parceria total entre família e escola que precisam estar

sempre atentos acompanhando todas as atividades e proporcionando momentos diversos para

que de alguma forma haja uma comunicação, sendo assim a família e a escola possuem um

papel  importante  não  só  na  educação  da  criança,  mas  em toda  a  trajetória  e  em todo  o

processo de socialização e de aprendizagem.

4.2 Levantamentos realizados com pais de alunos

  Tabela 4 -          

E1 E2
1 Idade Entre 26 a 35
2 Sexo Feminino

3

Quantos filhos (as) você tem? 
Possuem alguma necessidade 
especial?

Sim! Tenho duas filhas, gêmeas.
Sim! Possuem necessidades especiais.

4 Qual a necessidade do seu filho (a)? São autistas e uma delas também tem TDAH

5
Estudam em escola de rede privada 
ou pública?

Privada.

6
Possuem apoio exclusivo em sala de 
aula?

Não!

7
Como se dá a relação da professora 
com seu filho(a)?

Consegue se dar bem com elas. Tem boa vontade de
fazer o melhor por elas, porém não depende só dela.

10

Como você avalia as práticas 
pedagógicas utilizadas com seu filho 
(a)?

Poderia ser melhor. Uma criança com deficiência 
intelectual não aprende da mesma forma que uma 
criança neurotípica. Com isso precisa de ensino e 
material adaptado para assim ser possível um 
aprendizado favorável e desejado. 



12

Em sua opinião a afetividade como 
prática pedagógica influi 
positivamente para a vida do se filho 
(a) ?

Sim!

13

Você acha que o afeto entre 
professor-aluno tem eficácia no 
ensino-aprendizagem?

Sim! Complementando as duas perguntas 
anteriores. Quando uma criança especial se sente 
segura quanto ao profissional que a acompanha seja
na escola ou na terapia, essa criança tende a 
responder de forma positiva às demandas 
apresentadas a ela, e isso depende de afeto. 
Diferente disso os prejuízos serão inevitáveis. 

14
Qual e quais seriam suas sugestões 
para melhorar as práticas pedagógicas
com seu filho?

Primeiro: que todo profissional se coloque no lugar 
de nós mães, pense como “se fosse meu filho”.

Fonte: Da pesquisa.

As  escolas  precisam estar  preparadas  para  que  os  alunos  com Transtorno  do

Espectro Autista (TEA) se desenvolvam cidadãos capazes de pensar, aprender e solucionar

problemas, as crianças podem frequentar a escola regular, porém nelas e necessário suprir

algumas carências devido o possível surgimento de necessidades específicas.

Segundo Nunes (2008, p.4) as crianças autistas em geral apresentam dificuldade

em aprender e a utilizar de forma coerente às palavras, mas se obtiverem um tratamento e

acompanhamento  correto  e  intensivo  conseguem  desenvolver  habilidades  na  linguagem,

motoras e nas interações sociais as quais já se ligam com a aprendizagem que também é um

trabalho  árduo  que  requer  muita  dedicação  e  paciências  tanto  dos  familiares  quanto  dos

professores.

É necessário que haja uma parceria total entre família e escola que precisam estar

sempre atentos acompanhando todas as atividades e proporcionando momentos diversos para

que de alguma forma haja uma comunicação, sendo assim, a família e a escola possuem um

papel  importante  não  só  na  educação  da  criança,  mas  em toda  a  trajetória  e  em todo  o

processo de socialização e de aprendizagem.

.

5 CONCLUSÕES

Procurei aqui explorar com comprometimento uma forma de mostrar que todas as

práticas docentes desenvolvidas de forma correta com crianças Transtorno do Espectro Autista

(TEA) é um ato de afeto. A afetividade nos rodeia em todas as fases e práticas humanas e se

bem desenvolvidas enriquece principalmente o desenvolvimento social, cognitivo e ensino-

aprendizagem  de  crianças  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  nos  anos  iniciais  de

escolarização.



Levando  em  consideração  que  pessoas  marcam  a  vida  uma  das  outras  tanto

positivamente quanto negativamente, quando um professor marca sua vida de alguma forma

seja ela qual for isso pode ser um reflexo de intervenções na relação professor-aluno. As

interações devem acontecer de forma prazerosa e nesse processo a afetividade atua como um

fator  determinante,  pois  quando  vemos  algum  sentido  naquilo  que  estamos  aprendendo

criamos uma relação afetiva com tal objeto seja ele qual for e assim acreditamos que essas

marcas  afetivas  têm um poder  de nos  contagiar  e  criar  uma ligação ainda  maior  com as

pessoas que nos cercam.

O professor que se encanta pelo o que ensina, transmite isso de forma direta aos

alunos e a partir disso, o aluno consequentemente se torna mais acolhido e assim compreende

os novos conhecimentos e experiências de forma satisfatória. A relação professor-aluno muda

completamente a vida do aluno apenas com um ato afetivo que poderá ser levado da infância

até a vida adulta.

A afetividade  é  uma  prática  pedagógica,  se  analisar  as  condições  de  ensino,

relevâncias, clareza e organização de conteúdos, essa prática pode favorecer as interações dos

educandos com os mesmos. Relacionar as práticas pedagógicas realizadas com afetividade ao

engajamento  do  educador  que  proporciona  assim um desenvolvimento  cognitivo  e  social

efetivos nos educandos.

A afetividade  é  um  sentimento  comum  em  qualquer  relação  humana,  é  um

sentimento que se dá motivação desde ações mais simples até as mais complexas. O afeto, a

relação professor-aluno para ser agraciada com a aprendizagem efetiva, requer a presença da

afetividade em todo o processo.

Percebe-se que um dos grandes desafios teóricos a estudar a questão afetiva é

compreender as razões pelas quais esse conceito permanece historicamente nas relações entre

o ensino e aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os cuidados

com essas crianças, bem como diferentes formas de realizações, tem nos direcionado a buscar

uma transformação.

Tal fato inspira buscar e investigar estudos teóricos que instiguem a reflexão em

respeito desejando saber sobre as experiências, metodologias e estratégias desenvolvidas no

processo de ensino-aprendizagem que se relacionam diretamente com a afetividade.

O  compromisso  professor-aluno  norteado  por  práticas  efetivas,  leva  a  um

desenvolvimento  cognitivo  por  parte  do  aluno,  pois  compreende  como  relações  afetivas

dentro da sala de aula que influenciam durante todo o processo tanto o professor quanto o

aluno.



Ante  ao  exposto,  podemos  afirmar  baseado  nas  pesquisas  e  nas  colocações

abordadas,  que  a  escola  precisa  proporcionar  o  desenvolvimento  integral  da  criança

considerando a afetividade na aprendizagem. E que é de grande importância uma formação

afetiva efetiva para os profissionais que atuam no campo da educação.
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RESUMO
O  processo  de  ensino-aprendizagem  vivenciado  pela  escola  deve  incidir  sobre  as
possibilidades e ampliação das competências a serem desenvolvidas pelos sujeitos. O objetivo
geral deste estudo foi analisar as contribuições da contação de história para o processo de
ensino-aprendizagem de crianças na educação infantil. Como objetivos específicos, por sua
vez, são: i) refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem a partir da educação infantil; ii)
entender  os  efeitos  da  contação  de  história  para  uma  aprendizagem  significativa;  e  iii)
verificar  as  práticas  pedagógicas  vinculadas  ao  processo  de  ensino-aprendizagem.  O
referencial teórico da pesquisa centrou-se nos conceitos de  Abramovich (1997), Rodrigues
(2005), Busatto (2016) e Coelho (1999). A metodologia da pesquisa ancorou-se na abordagem
qualitativa do tipo bibliográfica e documental, construída por meio das categorias centrais do
estudo. Dessa forma, conclui-se que a contação de história é uma prática pedagógica notável,
contribuindo no desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Contação de histórias. Literatura infantil. Ensino-aprendizagem. Educação
Infantil.

ABSTRACT
The teaching-learning process experienced by the school must focus on the possibilities and
expansion of the skills to be developed by the subjects. The general objective of this study
was to analyze the contributions of storytelling to the teaching-learning process of children at
childhood education. Specific objectives, in turn, are: i) to reflect on the teaching-learning
process  based  on early childhood education;  ii)  understand the  effects  of  storytelling  for
meaningful learning; and iii) verify the pedagogical practices linked to the teaching-learning
process. The theoretical framework of the research focused on the concepts of Abramovich
(1997), Rodrigues (2005), Busatto (2016) and Coelho (1999). The research methodology was
anchore in the qualitative approach of bibliographic and documentary type, built through the
central  categories  of  the  study. Thus,  it  is  concluded  that  storytelling  is  a  remarkable
pedagogical practice, contributing to child development.
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1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que o processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar é primordial

para  possibilitar  competências.  Assim,  por  meio  de  estratégias  traçadas  pelo  corpo

pedagógico,  podem-se  estabelecer  técnicas  que  visam  trabalhar  os  aspectos  relativos  à

aprendizagem significativa. Dessa forma, a escolha do tema desta pesquisa é resultado de uma

experiência de treze anos utilizando a contação de histórias, no meio artístico, para crianças

de todas as idades, tendo em vista o ensino. 

Nesse sentido,  é  possível  apontar  como a  contação de histórias  pode ser  uma

prática útil no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Sabe-se que essa prática

é  essencial  para  o  processo  de  desenvolvimento  e  aprendizagem  da  criança.  Através  da

contação,  pode-se  despertar  o  interesse  pela  leitura  e  escrita,  assim  como  desenvolver

habilidades,  tais  como:  a  formação  de  caráter,  personalidade,  cognição,  curiosidade,

imaginário, raciocínio lógico e criticidade. Com isso, a criança passa a ter acesso à cultura, de

modo que o ato de contar histórias desperta a sensibilidade, a emoção e o autoconhecimento,

na mesma medida em que a ensina, instruindo-a e a preparando-a para a vida. 

O processo de ensino-aprendizagem constitui elemento importante das práticas e

vivências realizadas em sala de aula. Dessa forma, faz-se necessário o entendimento dessas

práticas e das ações realizadas em sala de aula com o objetivo de construir uma aprendizagem

significativa  e  atenta  para  o  aluno.  Nesse  contexto,  a  problemática  desta  pesquisa  busca

responder  ao  seguinte  questionamento:  quais  as  contribuições  da  contação  de  história,

enquanto prática significativa, no processo de ensino-aprendizagem de crianças da educação

infantil?

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as contribuições da contação

de história  para  o processo de  ensino-aprendizagem de  crianças  da  educação infantil. Os

objetivos específicos, por sua vez, são: i) refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem a

partir  da  educação  infantil;  ii)  entender  os  efeitos  da  contação  de  história  para  uma

aprendizagem significativa; e iii) verificar as práticas pedagógicas vinculadas ao processo de

ensino-aprendizagem. 

Como metodologia, adotou-se a análise de conteúdo proposta de Bardin (1977),

considerando  as  respectivas  categorias  e  sínteses  abordadas  e  fundamentadas  através  de

quadros, sendo uma pesquisa qualitativa, pois busca compreender o que esta sendo analisado,

estudando as suas particularidades e experiências individuais, entre outros aspectos.



Diante disso,  a  seguir,  será  apresentada a  fundamentação teórica deste  estudo,

realizada com base nos conceitos de Abramovich (1997), Rodrigues (2005), Cervo e Bervian

(2002) e Gadotti (1988),elencados para a compreensão do objeto em análise.

2  REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob

o aspecto  teórico e  de  outros  estudos e  pesquisas  já  realizados  (LAKATOS; MARCONI,

2003).  Dessa  forma,  o  subtópico  a  seguir  versará  sobre  as  contribuições  da  contação  de

histórias  enquanto  prática  significativa  no  processo  de  ensino-aprendizagem na  educação

infantil.

2.1 A contação de história e a influência na aprendizagem do aluno na educação infantil

Considera-se que a formação do indivíduo ocorre na primeira infância, etapa essa

compreendida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394 de

1996, como etapa vinculada à educação básica enquanto modalidade de ensino. Dessa forma,

a  escola  compreende  um espaço  de  formação  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  e

competências estruturantes do processo formativo (BRASIL, 1996). 

A contação de histórias  é  um instrumento utilizado desde os  tempos  remotos,

sendo uma alternativa que a sociedade encontrou para narrar contos, fictícios ou não, contados

de maneira  que expressam as experiências  de forma diferente da narrativa real.  Assim,  a

contação  de  histórias  compete  ao  campo  educacional,  sendo  utilizada  como  meio  de

comunicação.  Através  de  contos  que  foram sendo transmitidos  de  gerações  em gerações,

podem-se  ensinar  atos  como:  costumes,  tradições  e  valores  que  até  hoje  fazem parte  da

formação  do  cidadão,  sendo  uma  atividade  enriquecedora  e  contribuinte  ao  processo  de

ensino-aprendizagem.  Trata-se,  portanto,  de  uma  atividade  fundamental  que  transmite

conhecimentos e valores, e cuja atuação é decisiva na formação e no desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem da criança.

Contar  histórias  nos  anos  iniciais  é  considerado  um  instrumento  pedagógico

notável, o qual proporciona ao discente o despertar de diversos elementos essenciais para a

sua aprendizagem, promovendo habilidades como: criatividade,  noção de tempo e espaço,

atenção, ver o mundo de uma outra forma. De acordo com Coelho (1999, p. 26), “a criança

que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral e escrita,



amplia seu vocabulário e, principalmente, aprende a procurar nos livros novas histórias para o

seu entretenimento”. 

A oralidade é um outro fator presente na contação de história,  e pode agregar

valores ao processo de desenvolvimento das crianças, seja na comunicação ou forma na qual

se expressam, ajudando-as futuramente em seu convívio social (já que, nos anos iniciais, as

crianças possuem o seu primeiro contato social no âmbito escolar). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil explicita que “[...] a

criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização

familiar  que  está  inserida  em  uma  sociedade,  com  uma  determinada  cultura,  em  um

determinado momento histórico [...]” (BRASIL, 1998, p. 21-22).  Entretanto, a contação de

história  é  uma  atividade  própria  de  incentivo  à  imaginação,  sendo uma conexão  entre  o

fictício  e  o  real.  Ao  preparar  uma  história  para  ser  contada,  tomamos  a  experiência  do

narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio

da narrativa do autor. Assim, “Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário,

mas  os  sentimentos  e  emoções  transcendem  a  ficção  e  se  materializam  na  vida  real”

(RODRIGUES, 2005, p. 4). Isto é, a contação de história passa a ser uma atividade de cunho

fundamental e, por meio do conto fictício, o educador constrói uma ferramenta de ensino,

auxiliando-o  como  um  instrumento  pedagógico  para  o  mundo  real,  sendo  uma  prática

contribuinte ao processo de um ensino significativo para os seus alunos.

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil

(BRASIL, 1998, p. 145), “A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos

vocabulários”.  Dessa  forma,  apesar  de  estar  ligada  diretamente  ao  imaginário  infantil,  a

ferramenta incentiva não apenas a imaginação e a oralidade dos discentes, mas também atua

no processo de aquisição da leitura e escrita. 

Para Gadotti (1988, p. 17), “O ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um

não pode existir sem o outro. Ler e escrever não são apenas palavras, mas ler e escrever a

vida, a história. Numa sociedade de privilegiados, a leitura e a escrita são um privilégio”.

Posto isto, a leitura e a escrita caminham juntas, e são atividades integrantes da aprendizagem

das crianças, de modo que, além de aprenderem a ler e escrever, passam a ter conhecimento

de mundo, chegando a interpretar o mundo como um todo.

É importante salientar a relevância literária desde a infância e a sua contribuição

para  a  prática  pedagógica,  pois  alavanca  o  interesse  pela  leitura  e  escrita  e  acaba  por

desencadear  o  conhecimento  de  mundo.  Freire  (1996,  p.  52)  diz  que“[...]  ensinar  não  é

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria construção ou produção



[...]”. Dessa forma, acredita-se que, mesmo que o aluno não saiba ler e escrever, a contação de

história  possibilita-lhe  construir  o  seu  próprio  conhecimento,  fator  essencial  para  o

desenvolvimento pessoal da criança.

A contação de história, além de trabalhar o hábito de ler, possui consigo valores

contribuintes para a formação de um indivíduo, valores esses que fazem parte também da

formação moral e ética. Com isso, os alunos passam a ter conhecimento de mundo, tornando-

se seres críticos, pois, com o conhecimento adquirido, tornam-se seres pensantes e capazes de

compreender diferentes contextos e situações aprendidas através do conto. Além disso, obtêm

domínio na fala, já que, através dessa prática pedagógica, o aluno aprofunda-se em diversos

assuntos,  adquirindo  criticidade  e  chegando  às  suas  próprias  conclusões  assertivas,  fator

essencial para a vida de qualquer ser humano. Dessa forma, Valladi salienta que: “[...]  Para

tornar grandes leitores, leitores críticos, não basta ensinar a ler. É preciso ensinar a gostar de

ler. [...] com prazer, isto é possível, e mais fácil do que parece” (VILLARDI, 1997, p. 2). O

docente  tem  o  papel  de,  além  de  ensinar  através  da  contação  de  história,  tornar  a

aprendizagem prazerosa, na qual o aluno sinta o prazer de aprender e, consequentemente, de

gostar da prática, levando a um resultado satisfatório. 

Com  isso,  reflete-se  que  a  contação  de  história  não  está  apenas  ligada  ao

imaginário da criança, e sim a vários fatores que serão trabalhados nos anos iniciais, já que a

instituição escolar, por ser responsável pelos momentos de interação e ensinamentos, deve

visar  sempre  a  novas  práticas  pedagógicas,  para  melhor  ensinar  de  maneira  criativa,

desencadeando a atenção dos pequenos. Assim, a escola torna-se grande influenciadora no

progresso  das  crianças,  contribuindo  com  a  formação  da  criticidade,  responsabilidade  e

interação no meio social, auxiliando de forma direta o desenvolvimento e aprendizagem do

aluno, de uma forma lúdica e prazerosa.

Com a literatura, é possível entreter, instruir e educar as crianças. Dessa forma, o

prazer deve estar acima de tudo quando se trata da leitura literária, pois quando a prática da

contação de história vira rotineira, os alunos aprendem de forma prazerosa, trazendo para si o

ensinamento. Com isso, através desse interesse apresentado pelos alunos, podemos trabalhar

com essa prática pedagógica, tornando a aprendizagem significativa. Todavia, ao ouvir uma

história, o sujeito também se desenvolve, intervindo diretamente no seu próprio processo de

ensino-aprendizagem.

A contação de história, dessa forma, torna-se fundamental para as crianças, quanto

aos  conhecimentos  e  valores,  sendo  uma  atuação  acessível  para  o  processo  de  ensino-

aprendizagem e atuante para a formação dos alunos.



De acordo com Coelho (1999, p. 28):

Uma  prática  lúdica  e  pedagógica  é  uma  ferramenta  pela  qual  o  docente  pode
lecionar e agir a partir de outro ser, outra ótica, englobando outras disciplinas em
uma leitura só. Assim, o livro torna-se objeto de informação e o professor passa a ser
o mediador entre o livro e o aluno.

Para Coelho (1999), leitura de livros literários é relevante, pois, através do ato da

leitura, constrói-se uma aprendizagem significativa, ou seja, faz-se necessária a ampliação do

conhecimento  de  mundo  para  a  consequente  ampliação  das  experiências  que  possam

favorecer e ampliar a aprendizagem.

Isto posto, compete ao educador saber a melhor forma de conduzir a contação de

história em prol do processo de ensino-aprendizagem de sua turma. A seguir, apresentaremos

os conceitos relativos ao professor contador de histórias, enfatizando as suas contribuições

para o processo de ensino e aprendizagem significativo.

2.2 O professor/contador de história

A contação de história é uma maneira lúdica encontrada pela humanidade para

contar  fatos  e  histórias  que,  na  vida  real,  podem  ou  não  acontecer,  sendo  uma  grande

ferramenta para o âmbito educacional, por se tratar de uma atividade comunicativa, que exige

percepção, leitura, escrita, etc. Para tanto, Pennac afirma que, “[...] O ato de contar histórias é

próprio do ser humano, e o professor pode apropriar-se dessa característica e transformar a

contação em um importantíssimo recurso de formação do leitor [...]” (PENNAC, 1993, p.

124).

O educador infantil enfrenta grandes desafios na busca de tornar as suas aulas

mais motivantes. O docente, por meio da contação de história, acaba corroborando como uma

prática  pedagógica  transformadora,  utilizada  através  de  vivências  diárias  na  pré-escola,  e

usufruindo da literatura como ferramenta de ensino.

De acordo com Abramovich (1997, p.16), “[...] é importante para a formação de

qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor,

é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo”. Com

isso, é importante ressaltar o quanto a escola está deixando de estimular os discentes quanto à

literatura, deixando de lado o hábito do uso do paradidático para seus educandos.



Entende-se, assim, que a literatura é uma ferramenta poderosa para a formação de

uma criança. Segundo Villardi (1997, p.110), “A literatura é feita para encantar, é feita com

prazer para proporcionar prazer, o que vem depois é consequência desse prazer”. Todavia, a

literatura, além de ser um momento satisfatório para a criança, traz consigo consequências

enriquecedoras,  pois,  através  do  imaginário,  podem-se  obter  diversos  ensinamentos

contribuintes para o seu desenvolvimento.

O hábito de contar histórias exige criação para que haja imaginação. A contação

de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e ao trânsito entre o fictício e o real.

De acordo com Rodrigues (2005, p.4):

Ao preparar uma história para ser contada, tomamos as experiências do narrador e
de cada personagem como nossas e ampliamos nossa experiência vivencial por meio
da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano imaginário, mas
os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real.

Com isso, pode-se ressaltar  que,  ao contar histórias,  instigamos as crianças ao

mundo  imaginário,  no  qual  podem  ser  ensinados  inúmeros  aspectos  que  se  mostram

fundamentais para o desenvolvimento desses pequenos. Dessa forma, a contação de história

passa a ser realizada em sala de aula com sucesso, cooperando para a técnica de ensino-

aprendizagem do aluno.

Além disso, a contação de história pode enriquecer a oralidade e a escrita dos

alunos, constituindo não apenas uma atividade para lazer, mas para educar. Segundo Caldin,

“[...]  a  oralidade e a  escritura convivem lado a lado no lar,  na escola e  no lazer.  Assim,

‘contação’ e  leitura  complementam-se  para  estimular  o  gosto  literário”  (CALDIN,  2002,

p.31). Entende-se que, através da contação de história, a criança vive um momento de lazer,

sendo  assim  um passaporte  para  um outro  mundo,  no  qual  a  criança  aprende  de  forma

prazerosa, educando-se e estimulando o gosto literário.

Destaca-se ainda a importância do professor ao ler para uma criança, sendo uma

prática pedagógica que auxilia no processo de desenvolvimento da criança em sala de aula,

isto  é,  através  da  contação  de  história  realizada  pelo  mediador,  a  criança  desenvolve

habilidades convincentes no decorrer do processo.

Nesse seguimento, o docente deve ser intermediário e contador de histórias para

que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma possível. Com isso, o

professor deve conhecer a história por inteiro para saber a melhor maneira de contá-la. O

método da contação de história começa a partir da escolha do espaço físico adequado, da



história  estabelecida,  dos  gestos  e  expressões  que  o  professor/contador  utiliza,  podendo

ministrar  esse  conto  de  forma  divertida,  reproduzindo  os  personagens  e  devendo  ainda

proporcionar um ambiente lúdico e agradável para as crianças, com espaços coloridos, mas

onde não haja distrações externas. 

De acordo com Barreto (2003, p. 4):

O  bom  contador  de  histórias  conhece  a  sua  história  de  cor  e  salteado.  Tem
linguagem acessível às suas crianças e escolhe suas histórias levando em conta a
faixa etária que pretende atender.  Já que contar e ouvir histórias é um momento
especial, o contador de histórias modifica o ambiente físico da sala, tornando-o mais
acolhedor e propiciando um contato mais próximo com as crianças. Sua voz tem
sempre a sonorização, a emoção de cada personagem. Para que um trabalho cercado
de cuidados não se perca, é necessário que haja bastante cuidado com o espaço de
tempo no qual se contará a história, para que a criança mantenha seu interesse na
atividade desenvolvida, evitando projetar sua atenção a outras situações. 

Além disso,  o  docente pode utilizar  materiais  como:  aventais  coloridos,  baú de

história, livros com gravuras, fantoches, adereços e apetrechos que possam estimular a mente

da  criança,  agregando  valores  na  concretização  das  fantasias,  uma  vez  que  a  percepção

auditiva viabiliza apenas a imaginação, enquanto que a percepção visual facilitará a noção do

que acontece realmente na história.  

De acordo com Cavalcanti (2002, p. 83):

Contar  histórias  é  algo que caminha do simples  para o complexo e que implica
estabelecer vínculos e confiança com os ouvintes. Contar histórias é confirmar um
compromisso que vem de longe e, por isso, atividades relacionadas às contações de
história devem ser desenvolvidas com muito critério.

Ainda para Cavalcanti, antes de qualquer contação de história, é necessário que se

prepare uma sessão para entrar no mundo da imaginação, para que o leitor-ouvinte se sinta

convidado a conhecer segredos e revelações, momento de inteira confiança. Trata-se de uma

estratégia  pedagógica  que  pode  favorecer  de  maneira  significativa  a  prática  docente  na

educação infantil.

 Segundo Coelho (2002, p. 12):   

A história alimenta a imaginação da criança e há quem conte histórias para enfatizar
mensagens,  transmitir  conhecimento,  disciplinar  ou  até  fazer  uma  espécie  de
chantagem,  ‘se  ficarem quietos,  conto  uma história’,  se  isso,  se  aquilo,  quando o
inverso é que funciona. A história aquieta, serena, prende atenção, informa, socializa e
educa. O compromisso do narrador é com a história, enquanto fonte de sofisticação de
necessidades básicas das crianças. Se elas escutarem desde pequeninas, gostarão de
livros, vindo descobrir neles histórias como aquelas que lhes eram contadas.



Dessa  forma,  é  nítido  que  a  contação  de  história  é  uma estratégia  excelente,

devendo  ser  utilizada  pelo  docente  como ferramenta  de  ensino,  auxiliando  o  professor  e

constituindo  uma  proposta  interdisciplinar  e  inovadora.  Assim,  a  contação  de  história

realizada pelo docente converte-se em uma prática pedagógica de grande relevância para o

âmbito escolar, sendo um momento mágico que cerca o mundo da fantasia das crianças. A

capacidade de imaginar gera habilidades como entendimento e compreensão. 

A contação de história é uma prática que o professor pode trabalhar visando ao

incentivo ao hábito da leitura, de modo que o mediador pode transmitir o conteúdo através da

contação,  tornando-se  um  instrumento  integrante  do  processo  de  desenvolvimento  do

indivíduo. A relevância da leitura literária também consiste em permitir a aproximação da

criança  com outros  contextos,  com outras  pessoas  e  ideias,  favorecendo um ambiente  de

possibilidades para ouvintes/leitores, tornando-os exploradores de um universo que envolve a

criatividade e a imaginação.

Sabe-se que a literatura infantil sempre foi usada para outros fins, como entreter

as crianças. Para Cunha “Literatura Infantil são os livros que têm a capacidade de provocar a

emoção, o prazer, o entretenimento,  a fantasia, a identificação e o interesse da criançada”

(CUNHA, 1998, p.22). Nessa perspectiva, a adoção da contação de história é uma mão de

duas vias, acarretando educação e  entretenimento, na qual o aluno e o professor aprendem,

pois, ao mesmo tempo que o aluno aprende a instigar a sua imaginação, o professor aprende

ao  ministrar,  ampliando  o  contato  com o  mundo.  É,  portanto,  uma  fonte  inesgotável  de

conhecimentos para a formação de todos, resultando em uma aprendizagem significativa para

ambas as partes.

A seguir, apresentaremos a metodologia utilizada para a realização do trabalho, na

qual analisaremos a abordagem, a tipologia da pesquisa e o instrumento de coleta de dados

adotado. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Sabe-se que produzir uma metodologia não é uma tarefa fácil, sendo um fator de

grande importância para a produção de um trabalho científico. Cervo e Bervian (2002, p. 16)

afirmam que:

A ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, envolvendo o
conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento científico através do uso da



consciência crítica que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial e
o principal do secundário.

Ou  seja,  por  meio  da  metodologia  científica,  pode-se  proporcionar  uma

compreensão e análise do mundo a partir da construção do conhecimento. 

Dessa  forma,  as  apreciações  das  análises  utilizadas  no  presente  artigo  são  de

cunho  bibliográfico.  A  pesquisa  bibliográfica  é  feita  com  o  intuito  de  levantar  um

conhecimento disponível  sobre teorias,  a  fim de analisar,  produzir  ou explicar  um objeto

sendo investigado. Ela visa, então, à análise das principais teorias de um tema, e pode ser

realizada com diferentes finalidades (KAIMEN et al.,  2008). Nesse sentido,  esta pesquisa

ancorou-se na análise do conteúdo proposta por Bardin (1977).

Para Bardin (1997, p.11), a análise é:

um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  visando  obter,  por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitam a  inferência  de  conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

               Em busca de objetividade utilizou-se também da pesquisa qualitativa, buscando

descrever  a  complexidade da problemática,  visando analisar  e compreender  a  temática.  A

seguir, no decorrer das análises, serão discutidas as ideias centrais correspondentes à pratica

da contação de histórias na educação infantil.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta  seção,  serão  realizadas  a  análise  e  discussão  construídas  mediante  a

concatenação dos conceitos e teorias estudadas ao longo da feitura desta pesquisa. Assim, por

meio  de  quadros  de  análise  do  conteúdo,  ampliaremos  as  reflexões  sobre  a  contação  de

história enquanto prática no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. 

A análise será feita por meio de duas categorias, a saber: a contação de história e a

aprendizagem na educação infantil,  bem como o professor contador  de história.  A seguir,

abordaremos  uma  síntese  a  partir  dos  autores  que  versam  acerca  das  contribuições  da

contação de história para a ampliação do processo de ensino e aprendizagem, conforme o

quadro 1 adiante.



Quadro 1 - Síntese da contação de história e a influência na aprendizagem do aluno na Educação Infantil
Categorias analisadas Base teórica do autor
A  contação  para  a  aquisição  da
linguagem oral e escrita.

“A criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção,
desenvolve a linguagem oral e escrita.”

Ampliação do vocabulário e incentivo à
leitura.

“Amplia seu vocabulário e,  principalmente,  aprende a procurar
nos livros novas histórias para o seu entretenimento.”

Fonte: Coelho (1999, p. 26).

Com base na teoria e conceitos de Coelho (1999), a utilização da contação de

história realizada frequentemente em sala de aula auxilia no processo de desenvolvimento da

criança, ampliando a sua linguagem, vocabulário e conhecimento de mundo. 

A seguir,  no  quadro  2,  versaremos  sobre  as  contribuições  da  Constituição

Federal para a percepção do desenvolvimento da criança.

Quadro 2 - As contribuições da Constituição Federal para a percepção do desenvolvimento da criança
Categorias analisadas Base teórica do autor
Contribuições  para  a  formação  do
sujeito.

“A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico
e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma
sociedade.”

Influência da sociedade e da cultura para
a formação da criança.

“Determinada cultura, em um determinado momento histórico.”

Fonte: BRASIL (1998, p. 21-22).

Dessa forma, salienta-se que a contação de histórias é uma atividade fundamental

que  transmite  conhecimentos  e  valores,  e  sua  atuação  é  decisiva  na  formação  e  no

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

No quadro  3,  a  seguir,  será  analisada  a  contação de  história  como uma fonte

inesgotável  de  saber,  tornando-se  uma  ferramenta  pedagógica  para  uma  aprendizagem

significativa.

Quadro 3 - A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem
Categorias analisadas Base teórica do autor
A contação de história  como uma rica
fonte de aprendizagem.

“A leitura  de  histórias  é  uma  rica  fonte  de  aprendizagem  de
novos vocabulários.”

A  ferramenta  como  incentivo  à
imaginação e à oralidade.

“Dessa forma, apesar de estar ligada diretamente ao imaginário
infantil,  a  ferramenta  incentiva  não  apenas  a  imaginação  e  a
oralidade  dos  discentes,  mas  também  atua  no  processo  de
aquisição da leitura e escrita.”

Fonte: Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 145).

Com base,  nos  conceitos  propostos  pelos  Referenciais  Curriculares  Nacionais

(BRASIL, 1998), a contação de história auxilia o processo de desenvolvimentos dos alunos,

pois, através do ato de ler, ampliam o seu vocabulário. Para tanto, torna-se uma ferramenta



fundamental para o incentivo da leitura, escrita e oralidade, transformando-se em uma prática

de aprendizagem significativa. 

A seguir, o quadro 4 abordará quanto a importância da leitura literária dos alunos

e as contribuições dessa pratica para uma aprendizagem significativa no âmbito escolar.

Quadro 4 - O prazer pela leitura e a aprendizagem significativa
Categorias analisadas Base teórica do autor
Leitores críticos. “Para tornar grandes leitores, leitores críticos, não basta ensinar a ler.”
O gostar de ler. “É preciso ensinar a gostar de ler. [...] com prazer, isto é possível, e mais fácil do

que parece.”
Fonte: Villardi (1997, p. 2).

Dessa forma, de acordo com as análises de Villardi (1997), a proposta pedagógica

deve incentivar o seu aluno à prática da leitura, na qual o educador deve traçar estratégias para

tornar  os  seus  alunos  grandes  leitores  e,  consequentemente,  seres  críticos.  Para  tanto,  o

professor utiliza-se da contação de história, tornando a contação um momento prazeroso no

qual a criança se sinta bem em querer aprender, pois, a partir do momento que ela tem prazer

na aprendizagem, o ensino torna-se mais fácil e edificante. 

Conforme o  que  foi  abordado anteriormente,  a  seguir  o  quadro  5  ressaltará  a

relevância da contação de história como uma prática lúdica e pedagógica para o processo de

ensino-aprendizagem.

Quadro 5 - A contação de história como uma prática lúdica e pedagógica
Categorias analisadas Base teórica do autor
A contação como uma prática
lúdica e pedagógica.

“Uma prática lúdica e pedagógica é uma ferramenta pela qual o docente
pode lecionar e  agir a  partir  de outro ser,  outra ótica,  englobando outras
disciplinas em uma leitura só.”

O professor/mediador. “Assim, o livro torna-se objeto de informação e o professor passa a ser o
mediador entre o livro e o aluno.” 

Fonte: Coelho (1999).

De acordo com a análise  com base na teoria  e conceitos de Coelho (1999),  a

contação possibilita abranger múltiplas disciplinas, promovendo o ensinamento de assuntos

abundantes e abrangendo consideráveis conteúdos por meio de uma única leitura. Todavia, o

livro  torna-se  mediador  na  relação professor  e  aluno,  tornando a  aprendizagem do aluno

satisfatória. 

Sendo assim, a partir de teorias abordadas por Pennac (1993), o autor a seguir, no

quadro 6, versa quanto à prática de contar histórias.

Quadro 6 - O ato de contar histórias é próprio do ser humano



Categorias analisadas Base teórica do autor
O  contar  histórias  é  próprio  do  ser
humano.

“O ato de contar histórias é próprio do ser humano.”

A contação como recurso de formação
do leitor.

“O professor pode apropriar-se dessa característica e transformar a
contação em um importantíssimo recurso de formação do leitor.”

Fonte: Pennac (1993, p. 124).

 Nessa  perspectiva,  o  autor  salienta  a  importância  da  contação  de  história.  A

realização da contação de história, assim, é comum ao ser humano desde os tempos remotos e

a narração de contos históricos é utilizada como meio de comunicação. Entretanto, o educador

passou a utilizar-se da contação como uma ferramenta pedagógica, tornando-a um momento

enriquecedor de conhecimento, parte integrante para a formação de seus alunos. 

Nesse entendimento, a seguir, no quadro 7, o autor versará acerca da formação da

criança a partir do hábito da leitura.

Quadro 7 - A importância de ouvir muitas histórias
Categorias analisadas Base teórica do autor
A importação de ouvir histórias. “É  importante  para  a  formação  de  qualquer  criança  ouvir  muitas

histórias.”
O  caminho  para  descobertas  e
compreensão do mundo.

“Escutá-las  é  o  início  da  aprendizagem  para  ser  leitor,  é  ter  um
caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do
mundo.”

Fonte: Abramovich (1997, p. 16).

 A partir dos conceitos tecidos por Abramovich (1997), reitera-se que o hábito de

ouvir histórias é notável para o progresso e formação das crianças. Ao escutarem uma história,

elas dão início a uma aprendizagem significativa, promovendo diversas descobertas quanto ao

mundo, resultando em mudanças evolutivas. 

Diante do que foi apresentado, a seguir,  no quadro 8,  discorrer-se-á quanto às

consequências do ato de contar e ouvir histórias.

Quadro 8- A literatura é feita para encantar
Categorias analisadas Base teórica do autor
A literatura e seu encanto. “A literatura é feita pra encantar, é feita com prazer para proporcionar prazer.”

A consequência do prazer 
para a aprendizagem.

“O que vem depois é consequência desse prazer.”

Fonte: Villardi (1997, p.110).

Corroborando  com  a  análise  da  pesquisa,  observou-se  que  a  literatura  é

encantadora e prazerosa. Dessa forma, o docente utiliza-se da contação de uma forma lúdica e

prazerosa,  tornando esse um momento  agradável  para  ambas as  partes.  Com isso,  toda a

aprendizagem adquirida é consequência do ato da contação de história. 



Dessa forma, no quadro 9, verificou-se a relação entre a contação de história e a

transição do fictício e o real.

Quadro 9 - A experiência do narrador
Categorias analisadas Base teórica do autor
A  experiência  vivencial
por meio da narrativa. 

“Ao  preparar  uma  história  para  ser  contada,  tomamos  as  experiências  do
narrador e de cada personagem como nossas e ampliamos nossa experiência
vivencial por meio da narrativa do autor.”

A ficção e a vida real. “Os fatos, as cenas e os contextos são do plano imaginário, mas os sentimentos
e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real.”

Fonte: Rodrigues (2005, p. 4).

Observou-se que, conforme a análise realizada, o ato de contar uma história para

os educandos envolve o professor e o aluno, ou seja, o leitor e o receptor no mundo do conto,

no qual os envolvidos passam a ser partes integrantes da história. O que acontece no conto é

do plano imaginário, mas chega a ultrapassar a ficção, fazendo com que se materialize na vida

real do aluno.

Partindo  desse  pressuposto,  o  quadro  10  a  seguir  relatará  a  contribuição  da

contação para a formação dos discentes.

Quadro 10 - A contação história como aprendizagem e entretenimento
Categorias analisadas Base teórica do autor
A frequência  educa  a
atenção.

“A contação de história é contribuinte para a formação dos discentes, disciplinando-
os  quanto  à  atenção,  desenvolvimento  da  fala,  leitura  e  escrita  e  ampliação  de
vocabulário.”

O contar e o 
entretenimento.

“Com isso,  resultando no entretenimento  e em compreensão  de  mundo,  fatores
esses relevantes para a aquisição dos alunos.”

Fonte: Coelho (1999, p.26).

Favorecendo  a  análise  estudada,  examinou-se  que  contação  de  história  é

contribuinte  para  a  formação  dos  discentes,  disciplinando-os  quanto  à  atenção,

desenvolvimento da fala, leitura e escrita e ampliação de vocabulário. Com isso, resulta no

entretenimento e em compreensão de mundo, fatores esses relevantes para a aquisição dos

alunos.

O quadro 11 a seguir versará quanto à contação de história e à sua contribuição

para uma aprendizagem significativa.

Quadro 11 - O lúdico é importante no acolhimento da diversidade cultural
Categorias analisadas Base teórica do autor
O  lúdico  e  a  diversidade
cultural.

“O  lúdico  é  importante  no  acolhimento  da  diversidade  cultural,  pois
desperta a vontade de aprender sobre e compreender o outro, mas também
é mais um elemento que modifica a história e o contexto.”

A interação gera conteúdo. “Quando adicionamos brincadeiras e estimulamos as crianças a interagir



com a história contada, ela se apropria do conteúdo, faz relações com as
suas vivências e imprime a sua própria marca.”

Fonte: Braga, Gonçalves e Soares (2014, p.7).

Conforme a análise realizada, a contação pode despertar o desejo de ensinar e

aprender novos conhecimentos, ampliando a diversidade cultural das crianças e despertando o

interesse de aprender e compreender acerca do próximo, sendo um elemento importante em

sua  aprendizagem.  Através  do  conto,  pode-se  estimular  as  crianças  a  interagirem com a

história que está sendo apresentada, fazendo com que elas se apropriem do conteúdo e dali

tirem novas aprendizagens.

No quadro 12, a seguir, será observada a intenção de inserir a contação de história

no contexto escolar e as suas contribuições para uma aprendizagem significativa.

Quadro 12 - A intenção de inserir a história no contexto escolar
Categorias analisadas Base teórica do autor
A  contação  e  os  seus
valores.

“A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar cultura,
conhecimento, princípios, valores, educação, ética.”

A  construção  de
relacionamentos  afetivos
saudáveis.

“Além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos afetivos
saudáveis, como: carinho e afeto, bons tratos, cuidados pessoais, reeducação
alimentar, autoestima.”

Fonte: Busatto (2006, p. 74).

 Nesse sentido, verificou-se que, por meio das histórias, pode-se levar as crianças

a  viajarem  no  tempo  e  reproduzirem  as  mesmas,  contribuindo  assim  para  o  seu

desenvolvimento, pois, a partir da contação, adquirem-se conhecimentos, valores e princípios.

Na educação infantil, a arte de contar histórias deve se fazer presente, pois pode fazer com

que as crianças desenvolvam a fala e relacionamentos afetivos, fatores esses que contribuem

para a interação e socialização de todos. 

Continuamente, de acordo com o quadro 13, a seguir, refletiu-se quanto à função

da contação de história no âmbito educacional.

Quadro 13 -A contação de história tem uma função muito importante no processo de ensino-aprendizagem
Categorias analisadas Base teórica do autor
A  contação  para  a
formação do cidadão.

“A contação de história tem uma função muito importante no processo de
ensino-aprendizagem.  Além de  ser  uma  atividade  comunicativa  capaz  de
impelir a formação do cidadão, ela pertence à área das ciências humanas e da
educação.”

A  transformação  do
narrador e o ouvinte.

“Portanto,  a contação de história deve ser algo mágico, que transforme o
narrador e o ouvinte; é onde os personagens ganham vida, gerando suspense,
emoção  e  surpresa,  enriquecendo  seu  vocabulário  melhorando  sua
interpretação.”

Fonte: Ramos, Panozzo e Zanolla (2011, p.245).



 Nesse sentido, acredita-se que a contação de história é muito importante para o

processo de ensino-aprendizagem da criança, sendo uma prática contribuinte para a formação

do aluno como um cidadão. O uso da contação da história amplia o vocabulário, incentiva o

hábito da leitura e ainda resulta na formação da sua personalidade. Esse conjunto desenvolve

o consciente e subconsciente infantis, criando assim leitores criativos e críticos. 

O  quadro  14,  a  seguir,  fundamentará  a  contação  de  história  e  o  prazer,  e  a

construção do saber significativo.

Quadro 14 -A criança desenvolve e amplia ao ouvir histórias
Categorias analisadas Base teórica do autor
O contar e o prazer. “Uma vez que foi constatado a contação de história como fonte de prazer

para a criança.”
A  criança  e  o  seu
desenvolvimento.

‘E a contribuição que oferece ao seu 
desenvolvimento, não se pode correr o risco de improvisar”

Fonte: Coelho (2001, p. 13).

Contribuindo  com  essa  análise,  entende-se  que  a  contação  contribui  com  o

desenvolvimento  do  aluno.  Ao  ouvir  histórias,  sentem  prazer  e  ao  mesmo  tempo,

desenvolvem-se, contribuindo para a formação do indivíduo. 

No quadro 15, a seguir, refletiu-se quanto à relação da diversão e à educação com

a utilização da contação de história como prática pedagógica.

Quadro 15 -A narração é uma arte que diverte
Categorias analisadas Base teórica do autor
A arte que ensina. “A narração é uma arte que diverte, educa, ensina.”

A cidadania e a literatura. “Desperta  a  criança  o  espírito  ético  para  a  verdadeira  cidadania  e,
sobretudo, a leitura literária”.

Fonte: José (2007, p. 12).

Contar histórias é uma experiência de interação a qual, além de divertir, desperta o

espírito ético da criança. Dessa forma, a narração contribui para a formação do aluno como

cidadão. Destaca-se ainda a relevância da contação de história como uma prática pedagógica

para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, de modo que literatura infantil

se torna uma ferramenta de ensino significativa.

Através dessas análises, apontam-se estratégias de ensino por meio da leitura de

contos. Dessa forma, sugere-se, para futuros estudos, a aplicação de uma análise de dados,

tendo em vista que os pesquisadores realizem seus estudos com maior rigor. 

A seguir,  na próxima seção,  encerraremos esta  pesquisa com as  considerações

finais, considerando a objetividade do estudo e sua relevância.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  objetivo  deste  artigo  foi  responder  ao  seguinte  questionamento:  quais  as

contribuições da contação de história enquanto prática significativa no processo de ensino-

aprendizagem de crianças da educação infantil? A partir dele, buscou-se analisar os valores

desse  instrumento  que  auxilia  o  educador  com estratégias  de  ensino,  a  fim de  promover

aquisições  significativas  no  desenvolvimento  infantil.  O  propósito  dessa  ferramenta  é

colaborar com a construção do saber em sala de aula e fora dela, despertando o interesse pela

literatura infantil  e qualificando o docente para a utilização da contação de história como

ferramenta de ensino.

No decorrer da discussão, observou-se que a utilização da contação de história

como prática pedagógica na educação infantil é notável. Com isso, tendo como bases teóricas

vários autores respaldados sobre a construção do saber na educação infantil,  viu-se que o

conto, além de entreter, pode capacitar o educando e, nesse seguimento, compete ao educador

conceber  estratégias  de  ensino,  afim  de  tornar  a  contação  um  processo  prazeroso  e

significativo.

Dando  a  devida  importância  às  relações  pedagógicas,  compreende-se  que  as

escolas,  muitas  vezes,  não oferecem ao professor  subsídios  para desenvolver  um trabalho

educacional mais eficiente, assim desestimulando professores e alunos. Porém, é necessário

que  o  docente  busque  formação  continuada.  Dessa  forma,  cabe  ao  educador  ampliar  o

conhecimento dos discentes de forma prazerosa e eficiente,  não deixando que a literatura

infantil passe despercebida no contexto escolar.

Este estudo expõe a relevância do desempenho do educador como contador de

história, de modo positivo, tendo em vista um docente que utiliza o conto como metodologia

de ensino, ressaltando a utilização da contação de história no contexto escolar. O intento da

pesquisa é a proposta de novos caminhos que levem o professor a tornar a sua prática uma

aprendizagem significativa para seus alunos, de forma inovadora e eficiente. 

Este artigo teve como base a pesquisa qualitativa e bibliográfica e, através das

fundamentações apresentadas, buscou compreender e enfatizar as informações coletadas, a

fim de mensurar a experiência da contação de história como prática pedagógica. Conclui-se,

finalmente, que são inegáveis as contribuições e as reflexões quanto aos resultados alcançados

acerca  benefícios  da  contação  de  histórias  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem  na

educação infantil. 
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RESUMO

Este trabalho trata dos desafios da pedagogia diante aos alunos com autismo, e relata como é a
relação do professor com o aluno com as características do TEA, identificando os problemas
enfrentados em sala de aula. Visa abordar o perfil dessas crianças mediante esses transtornos.
Sabendo-se que, uma das características do autismo é o comportamento atípico, no decorrer
deste trabalho apresenta mais características que fundamentaram esta pesquisa. Cita alguns
autores, como: Vygotsky (1993; 2001) que trata da importância socioemocional, e de como as
experiências sociais são essenciais para a construção do seu próprio pensamento e; Lampreia
(2007) que defende o processo de comunicação como indispensável para os processos mais
complexos da sua própria construção. Também se questionou a dificuldade no processo de
inclusão, principalmente devido o comportamento “antissocial” de crianças com TEA. Essa
pesquisa foi realizada de forma bibliográfica, onde foram estudados assuntos relacionados ao
tema em sites, revistas e outros. Também foram discorridas no trabalho algumas experiências
com estes alunos.

Palavras-chave: Inclusão. Autismo. Transtornos. Comportamento. Comunicação.

ABSTRACT

This work deals with the challenges of pedagogy in the face of students with autism, and
reports on the relationship between the teacher and the student with the characteristics of the
TEA, identifying the problems faced in the classroom. It aims to address the profile of these
children through these disorders. Knowing that, one of the characteristics of autism is atypical
behavior,  in  the  course  of  this  work  it  presents  more  characteristics  that  supported  this
research. He mentions some authors, such as: Vygotsky (1993; 2001), who deals with socio-
emotional importance, and how social experiences are essential for the construction of his
own thinking and; Lampreia (2007) who defends the communication process as indispensable
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for the most complex processes of its own construction. The difficulty in the inclusion process
was also questioned,  mainly due to  the “antisocial”  behavior  of  children with ASD. This
research was carried out in a bibliographic way, where subjects related to the theme were
studied on websites, magazines and others. Some experiences with these students were also
discussed at work. 

Keywords:Inclusion. Autism. Disorders, Behavior. Communication.

INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  visou  falar  brevemente  do  histórico  do  Transtorno  do

Espectro  Autista  -  TEA  e  sua  evolução.  Trazendo  como  ênfase  algumas  experiências

importantes que foram relatadas ao longo desta pesquisa.

A história do autismo inicia-se em 1908 quando um psiquiatra chamado Eugen

Bleuler usou este termo para descrever um paciente que vivia em seu próprio mundo, após

algum tempo foi entendido que este termo utilizado por ele, significava uma autoadmiração

do seu próprio “Eu”.

Depois desse período veio outro psiquiatra chamado o leão americano Kanner,

que estudou 11 crianças que apresentaram diversas características: dificuldades para interagir

com outras crianças, as mudanças na rotina transformavam o comportamento, uns apontavam

ter boa memória entre outras características.

Com  isso,  diante  dos  anos  que  se  passavam  tudo  apresentava  uma  grande

evolução, e Ivan velho Lovaas (1987) conseguiu comprovar e promover o comportamento e o

tratamento de crianças autistas, no qual teve uma grande repercussão e ajudou muitas crianças

em seu desenvolvimento.

A inclusão também pode ser entendida num breve histórico, onde no passado se

entendia que a criança era menosprezada e que não tinha seus direitos garantidos,  com o

passar  de  anos  percebemos  que  tudo  isso  se  modificou,  não  em  sua  totalidade,  mas  já

melhorou bastante  e  hoje presenciamos estas  crianças  no ambiente escolar  igual  todas  as

outras.

Entendemos que atualmente as crianças com TEA vêm sendo incluídas a cada dia

nas  instituições  e  cada  vez  mais  elas  adquirem  um  desenvolvimento  referente  às  suas

aprendizagens.



Com isso deixo em pauta nossa experiência em sala de aula e que vemos grandes

avanços diariamente, tudo ocorre pelo fato de trazer o melhor para trabalhar com as crianças

com autismo e facilitar o aprendizado.

Durante a  vida profissional,  tivemos a experiência de encontrar  um aluno que

mudou completamente nossa vida e nos fez acreditar em seu potencial e de todos os outros

alunos. Além de aguçar a curiosidade para pesquisar sobre o tema.

Este  aluno  frequentava  o  2°  ano  do  ensino  fundamental  e  tinha  uma  grande

dificuldade em ser alfabetizado, diferente de outras crianças que tinham mais facilidade.

Então  entendemos  que,  nós  docentes,  deveríamos  repensar  as  estratégias

pedagógicas para trabalhar em sala de aula com outros alunos com TEA e criar maneiras de

incluir a família, que também se torna responsável neste processo, de maneira que o objetivo

principal seja o desenvolvimento e a aprendizagem, e assim, possam ser incluídos. Com isso,

percebemos a necessidade de aprofundar os conhecimentos relacionados a este tema, e assim

foi dado o primeiro passo para a elaboração deste artigo.

Acreditamos que todo esse processo é lento, mas é nosso dever como cidadão e

pedagogo, encarar essa problemática, buscando sempre qualificação pessoal. E questionando

a nossa classe política para que ações sejam desenvolvidas, a fim de incluir essa pauta como

prioridade nas políticas públicas de inclusão das crianças com TEA.

Como pergunta do estudo temos: Como o pedagogo inclui as crianças com TEA

no ambiente escolar e quais estratégias são realizadas? Assim o objetivo geral é: compreender

os principais  desafios da pedagogia diante ao processo de aprendizagem de crianças com

transtorno do aspecto autista.

Os objetivos específicos são: observar, nas leituras, o perfil dessas crianças com

autismo;  descrever  os  fatores  pedagógicos  que influenciam no processo  de  aprendizagem

destas crianças e; entender as principais motivações no processo de interação interdisciplinar.

Como hipótese deste estudo é possível ver que a ciência é um processo contínuo,

algumas verdades vão sendo substituídas por outras, conforme a tecnologia e o conhecimento

avançam,  no  decorrer  do  ano  percebemos  que  há  uma grande  evolução  de  ambos,  onde

inicialmente  era  algo  mais  simples  e  que  nem todos  tinham acesso,  porém após  alguns

avanços vem crescendo demasiadamente.

O  trabalho  é  dividido  em  quatro  sessões,  onde  a  primeira  é  apresentada  a

definição  sobre  o  autismo,  buscando  conceituar  o  tema,  exemplificar  e  levar  ao  leitor  o

conhecimento da diferença entre os graus do autismo. 



Na segunda sessão  trata-se  da  etiologia  do  tema,  sobre  as  possíveis  causas  e

origem do autismo e  estudos  feitos  sobre  a  temática.  Já  na  terceira  sessão  fala-se  sobre

autismo e educação, abordando questões como inclusão, desafios educacionais, e métodos de

ensino. 

Na  quarta  e  última  sessão  abordou-se  sobre  os  desafios  que  a  equipe

multidisciplinar enfrenta na alfabetização de crianças com TEA. Por fim as considerações

finais e as referências que serviram de base para a elaboração desta pesquisa.

2 O AUTISMO E SUA EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO

Nesta  etapa  apresentamos  o  TEA e  sua  evolução,  mas  antes  apontaremos  os

pensamentos de alguns autores quanto à inclusão. 

Segundo  Vygotsky  (1997)  é  entendido  que  a  inclusão  nas  escolas  é  uma

intervenção psicopedagogia e que faz com que haja a mediação semiótica do professor com o

educando com deficiência.

Para Fabris e Lopes (2007) a escola deve criar novas funções e estratégias de

ensino que ajude na interação social e inclua na sociedade, do modo que é gerando respeito e

igualdade.

Mantoan (1997) diz  que não devemos apenas  incluir  fisicamente,  e  sim,  criar

condições de inclusão destes alunos na aprendizagem, favorecendo a interação com todos os

outros que estão ao seu redor.

De acordo com a Cid-10 (1993) Classificação Internacional de doenças, o autismo

é algo relacionado ao desenvolvimento anormal que se manifesta antes dos 3 anos de idade e

que afeta a interação social e outras habilidades. Contudo, a criança é capaz de se tornar muito

inteligente e surpreender a  todos,  devido seus conhecimentos que são amplos e abertos a

novas formas de aprendizado.

2.1 Os desafios da pedagogia face aos alunos com transtorno do espectro autista

A sigla TEA, abrevia o Transtorno do Espectro Autista, e abrange sobre algo que

atinge pessoas de todas as classes e níveis sociais, apresentando sintomas desde os primeiros

meses de vida, mas que em muitos casos não são reconhecidos pelos profissionais de saúde.



Alguns alunos apresentam determinadas características peculiares e situações que

exibem algumas semelhanças em suas atitudes que logo se interligam com os aspectos do

TEA. Estes alunos podem ter vários graus como: leve, moderado e severo. O aluno com o

grau leve apresenta menos sintomas, que logo lhe identifique como os demais alunos, este

pode ter uma leve interação com outros alunos e ser de fácil manejo de se dar com os outros

colegas. Já o moderado apresenta atitudes mais complexas do que o leve, que é composta

naquele  seu  mundinho  e  tudo  lhe  encanta,  que  prefere  ficar  mais  no  seu  espaço  sem se

envolver com ninguém, já o severo é bem mais complexo, eles não têm interação com os

colegas, a maioria não apresenta a oralidade e vivem sozinhos no seu canto.

2.2 Definição de TEA

Conhecido  também  como  Desordens  do  Espectro  Autista  (DEA ou  ASD  em

inglês)  recebe  o  nome  de  espectro  (espectro)  por  suas  situações  e  apresentações  muito

diferentes umas das outras, numa gama que vai da mais leve a mais grave (BOSA; CALLIAS,

2000).

Segundo Horer (2009) entende-se por autismo uma caracterização em que obtém

presença de um desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e comunicação,

assim  como  pelo  repertório  marcadamente  restrito  de  atividades  e  interesses.  Estas

características podem levar a um isolamento contínuo da criança e sua família.

De acordo com o doutor Dráuzio Varella - para o site o UOL, o TEA pode ser

classificado em: autismo clássico, onde o grau de comprometimento pode variar de muito. De

maneira geral, os indivíduos são voltados para si mesmos, não estabelecem contato visual

com as pessoas nem com o ambiente; conseguem falar, mas não usam a fala como ferramenta

de comunicação.

Embora possam entender enunciados simples, têm dificuldade de compreensão e

apreendem apenas o sentido literal das palavras. Não compreendem metáforas nem o duplo

sentido.  Nas  formas  mais  graves,  demonstram  ausência  completa  de  qualquer  contato

interpessoal;

O Autismo de alto  desempenho (também chamado de síndrome de Asperger):

essas pessoas apresentam as mesmas dificuldades dos outros autistas, mas numa medida bem

reduzida,  são  verbais  e  inteligentes.  Tão  inteligentes  que  chegam a  ser  confundidos  com



gênios, porque são imbatíveis nas áreas do conhecimento em que se especializam. Quanto

menor a dificuldade de interação social, mais eles conseguem levar vida próxima à normal;

O Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação (DGD-SOE): os

indivíduos são considerados dentro do espectro do autismo (dificuldade de comunicação e de

interação  social),  mas  os  sintomas  não  são  suficientes  para  incluí-los  em  nenhuma  das

categorias específicas do transtorno, o que torna o diagnóstico muito mais difícil.

Somente  no  Brasil,  embora  não  existam dados  epidemiológicos  estatísticos,  é

estimado  pela  Associação  Brasileira  de  Autismo  que  aproximadamente  600  mil  pessoas

apresentam  essa  síndrome  (BOSA;  CALLIAS,  2000),  sem  contar  aqueles  que  não  se

enquadram em sua forma típica.

2.3 Etiologia

A etiologia  do  autismo  ainda  se  torna  desconhecida,  mesmo  que  os  estudos

relacionados a ela já estejam aprofundados. Segundo o site “Saúde”, o autismo não possui

causas totalmente conhecidas, porém há evidências de que haja predisposição genética para

ele.  Outros  reportam o  suposto  papel  de  infecções  durante  a  gravidez  e  mesmo  fatores

ambientais, como poluição, no desenvolvimento do distúrbio.

Desde as primeiras considerações feitas por Kanner (1943), muitas reformulações

nos  mecanismos  explicativos  foram  realizadas,  sem,  entretanto,  chegar-se  a  conclusões

consistentes.

Isso  pode ser  observado nas  diversas  abordagens  que  historicamente  tentaram

estabelecer um lugar na dicotomia inato x ambiental de onde se possa definir o autismo.

No entanto, a tendência atual na definição de autismo é a de conceituá-lo como

uma  síndrome comportamental,  de  etiologias  múltiplas,  com intensas  implicações  para  o

desenvolvimento global infantil (VOLKMAR; ET al, 2004).

Embora ainda não haja um marcador  biológico definitivo,  alguns achados têm

demonstrado particularidades nas áreas da genética e do funcionamento cerebral (GUPTA;

STATE, 2006).

Os  sintomas  podem,  no  entanto,  ser  minimizados  por  meio  de  programas  de

intervenção  psicoeducacionais.  Como  resultados  de  estudos  sugerem  que  as  práticas



interventivas, conduzidas com pré-escolares (menores de 5 anos de idade) tendem a gerar

dados mais promissores que os programas envolvendo indivíduos mais velhos.

As pesquisas fundamentam e salientam que,  independentemente da abordagem

teórica, os tratamentos devem ser de caráter intensivo, com duração média de 25-40 horas

semanais. 

Nesse cenário, a educação infantil pode configurar-se como um espaço propício às

ações de intervenção psicoeducacional. Além de atender crianças de 0 a 5 anos de idade, o

período de permanência desses indivíduos na escola é intensivo, podendo variar de 20 a 35

horas semanais (NUNES, 2014).

Os  programas  de  tratamento  baseados  na  abordagem  desenvolvimentista  têm

como objetivo ajudar a criança a contornar as suas próprias dificuldades de processamento

para restabelecer o contato afetivo.

No caso,  as habilidades sócio comunicativas são, especificamente,  os focos de

intervenção.  Defensores  dessa  abordagem supõem que  o  desenvolvimento  individual  e  a

aprendizagem sejam processos complexos e dinâmicos que ocorrem dentro de um contexto

social (LAMPREIA, 2007). Nessa perspectiva, as ações interventivas acontecem, tipicamente,

em contextos naturais, envolvendo familiares, professores ou outros indivíduos próximos da

criança.

Sobre o diagnóstico do autismo, segundo o site “Saúde” “Não existem exames

laboratoriais ou de imagem que ajudem a identificar o autismo. Em geral, o médico considera

o histórico do paciente, a observação de seu comportamento e os relatos dos pais”.

O site ainda cita sobre o tratamento que “o tratamento deve ser multidisciplinar,

englobando médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos. Em resumo,

tudo isso visa incentivar o indivíduo a realizar, sozinho, tarefas como se vestir, escovar os

dentes e comer.”.

2.4 Autismo X Educação

Considerando as necessidades educacionais especiais da população aqui abordada,

o processo educativo tem uma especificidade que precisa se fundamentar nas singularidades e

potencialidades dos alunos. Superando práticas de segregação e de atendimento centrados na



deficiência e suas limitações. A legislação brasileira esclarece que a educação especial deve

ser  concebida  como  uma  modalidade  da  educação  escolar  norteada  por  uma  proposta

pedagógica,  que  deverá  ser  desenvolvida  pelos  sistemas  de  ensino  e  contribuir  com  a

escolarização de pessoas com algum tipo de necessidade educacional especial, no sentido de

garantir  a superação de práticas de exclusão e fracasso escolar,  assegurando (CARDOSO,

2011).

Não obstante, deve-se considerar o professor como um adulto importante e mais

experiente que tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, sobretudo aquela

com autismo,  visto  que  pode  facilitar  a  compreensão  por  ela  dos  diferentes  aspectos  do

contexto onde está inserida.

Para subsidiar esta discussão, destacam-se alguns enfoques teóricos da Psicologia

que oferecem subsídios para compreensão do papel do adulto, o professor, por exemplo, na

promoção do desenvolvimento infantil (FARIAS, 2008).

Entende-se  por  alguns  estudos  relacionados  à  Vygotsky,  mais  especificamente

conceitos como a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o conceito de Aprendizagem

Mediada  (VYGOTSKY,  1993/1967),  as  teorias  da  Modificabilidade  Cognitiva  Estrutural

(MCE)  e  da  Experiência  de  Aprendizagem  Mediada  (EAM),  ambas  entendem  que  o

desenvolvimento humano é resultado das interações estabelecidas entre os indivíduos durante

sua  vida  em  ambientes  sociais,  especialmente  organizados  para  promover  esse

desenvolvimento.

Com efeito,  a  inclusão  escolar  é  um fator  diferencial  no  desenvolvimento  de

pessoas  com  Transtornos  Globais  do  Desenvolvimento  (TGD);  contudo,  experiências  de

sucesso  no  processo  educacional  para  autistas  ainda  são  pouco  observadas,  haja  vista  a

ausência  e  precariedade  de  serviços  de  atendimento  aos  indivíduos  com  autismo,

principalmente no que se refere à esfera educacional (OLIVEIRA, 2002).

Quando se fala de educação e autismo, automaticamente entramos na questão da

inclusão, pois não dá para falar de um e não associar ao outro.

Cabe  ao  docente  e  gestores  criar  ações,  metodologias  que  inclua  as  crianças

autistas no roteiro da sala de aula, uma tarefa árdua que requer pesquisa e investimento de

tempo. Para que isso se faça possível é  importante que o educador não trabalhe sozinho,

sabendo que tem que se ter um olhar especial a sala de aula, porque apesar de se olhar com

mais atenção às crianças autistas, existem outras crianças em sala.



É de suma importância que além do acompanhamento pedagógico, haja também o

acompanhamento extracurricular, para que caso seja necessário, essa criança possa fazer uso

de medicamentos, ou faça terapia, pois isso vai refletir no comportamento dela em sala de

aula, sendo assim um auxílio para o professor.

Portanto, faz-se necessária a parceria família/escola para que a inclusão surja de

forma suscita, justa e verdadeira.

2.5 Principais desafios da equipe multidisciplinar

No entanto, o que se observa ainda é que existem obstáculos referentes à inclusão

educacional do aluno com autismo, seja em classe regular ou mesmo em classe especializada,

devido ao fato de muitos profissionais, de acordo com Bridi,  Fortes e Bridi Filho (2006),

experimentarem certo "medo" de atuar com o sujeito, quer seja pelo desconhecimento sobre a

condição autista em si ou por defrontarem-se diariamente com a possibilidade de não obterem

respostas diante de uma intervenção pedagógica com tal aluno.

Segundo o site “Entendendo o Autismo” todos os profissionais que trabalham com

crianças precisam saber que o especto multidisciplinar é de extrema importância para uma

intervenção  satisfatória.  Não  tem como  falar  de  condução  terapêutica  do  autismo  sem a

parceria entre a equipe de professores e outros profissionais.

A escola precisa buscar informações sobre o aluno com a equipe multidisciplinar.

Parra (2009), por sua vez, discute a importância do Acompanhante Terapêutico (AT) como

forma de auxiliar no processo de inclusão de educandos com autismo. AT é uma modalidade

de atendimento que, apesar de ser oriunda da clínica, pode extrapolar esse ambiente. De forma

específica, caracteriza-se pelos serviços de um profissional que se disponibiliza a estar junto à

pessoa  com  necessidades  específicas  em  suas  atividades  cotidianas  com  a  proposta  de

promover sua autonomia e independência e (ré) inserí-la no convívio social.

Nesse  sentido,  este  papel  se  assemelha  ao  do  professor  auxiliar  descrito  por

Giardinetto (2009). Ele pode favorecer a inclusão, atuando junto à criança que ainda não se

encontra adaptada ao universo escolar, e, com a qual, o corpo docente acredita não saber lidar

(PARRA, 2009). 



A autora destaca que somente a presença deste profissional nas escolas não seria

suficiente para garantir a permanência dos alunos na instituição. Assim, salienta a necessidade

de articular sua prática com as do professor regente e demais membros da instituição. Tal

articulação poderia auxiliar o professor regente a melhor compreender esses alunos, inclusive,

contribuindo para que esse entenda, de forma mais adequada seus desafios, minimizando o

impacto negativo da sua pouca formação específica.

Considerando-se  que  mães  emocionalmente  mais  saudáveis  têm  melhor

engajamento em atividades cognitivas e de suporte com a criança (WACHTEL; CARTER,

2008)  e  que  um baixo  grau  de  estresse  paterno  aumenta  a  efetividade  de  processos  de

intervenção precoce Osborne (Et al., 2008), torna-se necessário o enfoque em intervenções

centradas nos pais, tornando-os aptos a funcionarem como parceiros ativos importantes no

tratamento do Autismo, uma vez que esse deve ser intensivo, abrangente e duradouro. 

O  desenvolvimento  dessas  intervenções  deve  estar  ancorado  em  pesquisas

envolvendo as famílias. Entretanto, o número de estudos sobre o tema ainda não corresponde

ao que seria esperado, tendo em vista tanto o impacto da criança autista na dinâmica familiar

quanto  à  importância  da  participação  familiar  para  o  diagnóstico  e  os  processos  de

intervenção e educação.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

Este  trabalho  apresenta  uma  pesquisa  bibliográfica,  cujo  suas  principais

abordagens foram qualitativas e quantitativas. Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa.

Atualmente,  seu  campo  de  atuação  tem  crescido  atingindo  as  áreas  da  Psicologia  e  da

Educação. De modo geral, é muito utilizada em ciências sociais, uma vez que seu foco é a

compreensão  e  explicação  das  relações  sociais  e  sua  interação  (PORTAL EDUCAÇÃO,

2019).

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica está relacionada ao trabalho que já

elaborado e que foi construído através de livros e artigos, sua finalidade é fazer com que o

pesquisador tenha maior contato com o que foi produzido. A pesquisa ocorreu mediante a



busca eletrônica de artigos, teses e dissertações publicados entre 2001 e 2019, nas bases de

dados SciELO; Bireme; Google Acadêmico e Capes. Foram considerados apenas os trabalhos

publicados na íntegra, que tivessem como foco o processo de escolarização de alunos com

TEA em classes regulares. No total, foram analisadas, de forma descritiva, 25 produções.

O método aqui utilizado foi o histórico. Para Scott (1989) esse método é aquele

que é firmada uma ligação entre os fatos ou teorias para se chegar a um resultado e que se

utiliza da objetividade e subjetividade para chegar ao ponto. Por tanto,  fizemos uso dessa

ferramenta para melhor expor a discussão proposta no presente estudo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  foram  obtidos  pela  pesquisadora  por  meio  de  investigações

bibliográficas,  e  de  certa  forma  empírica,  por  meio  das  sensações  obtidas  nas  leituras.

Procuramos relatar os desafios que a educação enfrenta diante das crianças com Transtorno do

Espectro Autismo, o trabalho foi elaborado por ser um tema bastante interessante, que faz

parte das constantes discussões no campo educacional, já que se trata de um transtorno que

segundo a USP (Universidade de São Paulo) “conforme dados do CDC (Center of Deseases

Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje 1 caso de

autismo para cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, tendo por volta de 200

milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas”.

4.1 Caracterização do acervo revisado

Horer  (2009)  aborda  que  o  autismo  se  caracteriza  pela  presença  de  um

desenvolvimento  acentuadamente  atípico  na  interação  social  e  comunicação,  bem  como

ocorre  pelo  repertório  intensamente  restrito  de  atividades  e  interesses,  o  que  afirma

perfeitamente com o site “Portal da Educação” que destaca: “a classificação do autismo é

descrito  como  desenvolvimento  anormal  e/ou  comprometimento  da  criança,  manifestado

antes dos três anos, apresentando características desse funcionamento anormal na interação

social, na comunicação e no comportamento, que se torna repetitivo”.



Apesar  de  não  poder  padronizar  o  autismo,  as  características  comuns  no

comportamento dos mesmos, facilita tanto profissionais da saúde, como na área educacional,

para identificar as crianças com essas características e poder diagnosticá-las.

Nessa sessão os textos estudados apontam uma definição para o que é autismo, as

suas características, e foram pesquisados em sites também, além de artigos que abordavam a

definição do tema.

Na  segunda  sessão  trouxemos  a  etiologia  do  autismo,  apesar  das  inúmeras

pesquisas, ainda não há uma causa responsável pelo autismo, pode ser genético ou pode ter

ainda outros fatores que são investigados. Para Volkmar (Et al, 2004) no entanto, a tendência

atual na definição de autismo é a de conceituá-lo como uma síndrome comportamental, de

etiologias múltiplas, com intensas implicações para o desenvolvimento global infantil.

Essa  colocação  apesar  de  não  diferir,  não  se  relaciona  com  a  fala  de

CARVALHEIRA; VERGANI; BRUNONI, (2004) quando dizem que a etiologia do autismo

ainda  é  desconhecida.  Centenas  de  estudos  têm  tentado  desvendar  os  fatores  genéticos

associados à doença.

Aqui,  as  pesquisas  foram  feitas  em  sites  nos  quais  apresentavam  trabalhos

científicos  que delineavam as  causas  do autismo,  e  sua origem,  não buscando fazer  uma

afirmação já que suas causas são indefinidas.

Na terceira seção, discutimos sobre a educação e o autismo e consideramos que

não existe essa discussão sem falar sobre inclusão social, principalmente a inclusão escolar no

ensino regular.

Sobre  isso,  Cardoso (2011)  afirma  que  a  legislação brasileira  esclarece  que  a

educação especial deve ser concebida como uma modalidade da educação escolar norteada

por  uma  proposta  pedagógica,  que  deverá  ser  desenvolvida  pelos  sistemas  de  ensino  e

contribuir  com  a  escolarização  de  pessoas  com  algum  tipo  de  necessidade  educacional

especial,  no  sentido  de  garantir  a  superação  de  práticas  de  exclusão  e  fracasso  escolar,

assegurados  pela  Lei  Nº  12.764/2012 e  pela  Lei  Brasileira  da  Inclusão  –  LBI  (BRASIL,

2015).

A inclusão social pode ser conceituada como sendo o processo pelo qual a sociedade
se  adapta  para  poder  incluir,  em  seus  sistemas  sociais  gerais,  pessoas  com
necessidades  especiais  e,  simultaneamente  estas  se  preparam  para  assumir  seus
papéis na sociedade. A inclusão social constitui então um processo bilateral no qual
as  pessoas,  ainda  excluídas,  e  a  sociedade  buscam,  em  parceria,  equacionar



problemas, decidir sobre as soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para
todos (SASSAKI, 1999, p. 41).

Não importa o autor, todos entram em consenso em relação à inclusão, pois ela

tem um ponto comum na visão de todos, que é o fato dela facilitar  a vida acadêmica de

crianças com deficientes, pois a inclusão possibilitada à participação de todos, e faz com que

todos  possam se  tornar  parte  do  “todo”.  Um ponto  a  ser  ressaltado  é  que  usar  o  termo

“especial”  é  antiético e  incorreto,  o  certo  é  pessoa com deficiência,  no caso do autismo,

pessoa com TEA (LINHARES, 2015).

Na  terceira  seção,  as  pesquisas  foram feitas  como  nas  demais,  em  sites  que

contemplassem  artigos  já  publicados,  foram  usados  também  livros  numa  forma  mais

pragmática, pesquisando sobre inclusão separadamente, após inclusão de crianças autistas, e

formas de tornam o processo de alfabetização dessas crianças de acordo com a sua realidade.

Na última seção trouxemos os desafios da equipe multidisciplinar, traçamos uma

análise dos problemas enfrentados pela equipe multidisciplinar, a falta de informação, a falha

de comunicação entre essa equipe que devido aos problemas, encontram dificuldades para

desenvolver um trabalho adequado. Parra (2009) defende a participação de um Acompanhante

em sala de aula, para auxiliar essas crianças, o que é ótimo, mas deveria ser apenas para

crianças que tem autismo severo, pois se for a um grau leve, um acompanhante pode gerar

uma dependência, e fazer com que essa criança se acomode.

Essa última categoria, refere-se às produções que tratam da definição de equipe

multidisciplinar,  qual  o  trabalho que essa equipe  realiza  e  como a  mesma pode trabalhar

acompanhando a sala de aula.

O Quadro 1 aponta a caracterização do acervo estudado, segundo o autor e ano da

publicação, distribuído em cada eixo temático.

Quadro 1: Caracterização do acervo estudado em cada categoria, de acordo com autor e ano da publicação.

Definição de TEA

Dráuzio Varella: Doenças e Sintomas: Transtorno de Espectro Autista (TEA)

C. A. Bosa & Callias, M. Autismo: breve revisão de diferentes abordagens.

Décio Bunonil; Gianna Carvalheiral; Naja Vergannil. Genética do autismo.

A. & State, Gupta M. Autismo: genética.

Chloe  Pinheiro;  Goretti  Tenório.  O  que  é  autismo,  das  causas  aos  sinais  e  o
tratamento.



Etiologia

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais

Carolina Oliveira. Um retrato do autismo no Brasil

K Wachtel.; A.S Carter. Reaction to diagnosis and parenting styles among mothers of
young children writs ASDs.

C.  Lampreia.  A  perspectiva  desenvolvimentista  para  a  intervenção  precoce  no
autismo.

L. Kanner. Afetivo disturbances foi affective contanto

Débora R. P. Nunes; Eliana Rodrigues Araújo, Autismo : a educação infantil como
cenário de intervenção.

Autismo 

X 

Educação

LUCELIA Cardoso.  Ensino  colaborativo  e  a  inclusão  do  aluno  com  autismo  na
educação infantil.

IARA Maria  de  Farias.  Interação  professor-aluno  com  autismo  no  contexto  da
educação inclusiva: análise do padrão de mediação do professor com base na teoria
da Experiência de Aprendizagem Mediada.

M. Oliveira Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio histórico.

L.  Vygotsky.  A  formação  social  da  mente:  o  desenvolvimento  dos  processos
psicológicos superiores.

R.K. Sassaki. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos.

A.  H.  Nuernberg.  Contribuições  de  Vygotsky  para  a  educação  de  pessoas  com
deficiência visual.

Andrea  Riso.  O  professor  da  Educação  Especial  e  o  processo  de  ensino-
aprendizagem de alunos com autismo.

Laura Kemp. Reflexões sobre a inclusão escolar de uma criança com diagnóstico de
autismo.

Hoher Camargo, Síglia Pimentel; Cleonice Alves Bosa. Competência social, inclusão
escolar e autismo: Revisão crítica da literatura.

Principais desafios
da equipe

Multidisciplinar

F. R. S. Bridi; C. C. Fortes; C. A. Bridi Filho. Educação e autismo: as sutilezas e as
possibilidades do processo inclusivo.

L.  S.  Parra.  Atando  laços  e  desatando  nós:  reflexões  sobre  a  função  do
acompanhamento terapêutico na inclusão escolar de crianças autistas.

L.A.  Osborne;  L.  Mchugh;  J.  Saunders;  P.  Reed.  Parenting  stress  reduces  the
effectiveness ou early teaching interventions for autistic spectrum disorders.

Clay Brites. Autismo: Escola e Intervenção Multidisciplinar.

Tulio Medhes. Terminologia no Tratamento de Pessoa com Deficiência

A.  Giardinetto  Educação  do  aluno  com  autismo:  um  estudo  circunstanciado  da
experiência escolar inclusiva e as contribuições do currículo funcional natural.

Ao todo foram 20 artigos  estudados para a  compreensão do assunto,  diversos

autores  analisados,  havendo  uma  predominância  de  pesquisas  na  temática:  autismo  x

educação, já que existem inúmeros artigos falando sobre inclusão social. Ao todo foram nove

artigos que abordaram a temática, desde a definição do tema, aos percalços da inclusão de

crianças  com  TEA no  contexto  escolar,  a  análises  de  autores  que  tratam  do  contexto

socioemocional das crianças, como é o caso de Oliveira (2007) analisando Vygostky.



No eixo da definição do TEA, foram estudados cinco autores que abordaram o

tema, trazendo entre eles uma análise sobre o tema, e texto de sites que falem sobre o assunto,

como o site da UOL, que traz um texto do Dr. Drauzio Varella.

No campo da etiologia foram estudados seis textos,  entre eles um manual que

define o tema.

E por fim, na categoria dos principais desafios da equipe multidisciplinar, foram

estudados seis artigos já publicados sobre o mesmo tema, entre eles uma terminologia no

tratamento de crianças autistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi de extrema importância para a formação da investigadora

que construiu esta pesquisa, desde sua escolha até a sua finalização. Com isso, entendemos

que se torna um assunto de grande relevância por se tratar do TEA, que pode ser observado já

nos primeiros meses de vida.

Com esse artigo  pretendemos causar  no  leitor,  o  questionamento  dos  desafios

pedagógicos em relação ao espectro autista, fazendo com que haja uma reflexão sobre o tema,

e  também  informar  sobre  o  TEA,  dando-lhes  informações  necessárias  para  formar  uma

opinião sobre o tema.

O  Autismo  hoje  em  dia  é  um  dos  assuntos  mais  comentados  no  campo

educacional,  pois  cerca  de  2  milhões  de  pessoas  no  Brasil  apresentam  o  TEA,  e  sua

importância eleva os nossos conhecimentos sobre o tema, pois o autismo é uma síndrome de

características comuns, mas de difícil definição.

Diante das investigações realizadas no decorrer desta pesquisa, uma medida a ser

tomada para enfrentar os problemas, é a formação de professores e palestras com a família

que favoreçam a parceria com a escola.

Sendo assim, percebemos que as escolas devem se preparar para receber estes

alunos  em  suas  instituições  e  com  isso,  adotar  métodos  e  estratégias  que  facilitem  a

aprendizagem de modo geral, adaptando de alguma forma que gere bens para o futuro.

Com a construção desta pesquisa, observamos a necessidade de aprofundarmos

cada vez mais neste assunto e sobrepor novas metodologias de ensino para abordar em sala de



aula que facilite a inclusão de alunos com TEA. Com isso, pretendemos em estudos futuros

dar continuidade no trabalho desenvolvido ao longo desta etapa.

Esperamos  que  este  trabalho  possa  contribuir  para  pesquisas  de  outros

profissionais da educação e de outras áreas que necessitam de mais conhecimentos a serem

adquiridos sobre essa temática. 
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RESUMO 
O presente artigo refere-se à formação docente para a inclusão do aluno com Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) no Ensino Fundamental I. Nossa problemática originou-se em:
como  ocorre  a  formação  docente  para  a  inclusão  dos  alunos  com  autismo  no  Ensino
Fundamental I? Dessa forma, o objetivo geral foi analisar a formação docente na inclusão de
alunos  com  TEA  no  Ensino  Fundamental  I.  Como  objetivos  específicos,  destacam-se:
verificar  a  formação  docente  de  professores  que  atuam com alunos  com TEA no  ensino
fundamental I de uma escola privada e analisar as práticas pedagógicas na inclusão de alunos
com TEA. Como tipo de pesquisa, este estudo se caracteriza como qualitativo e do tipo estudo
de caso. Participaram da pesquisa três professores do Ensino Fundamental I de uma escola
privada da cidade de Fortaleza;  em resposta  ao procedimento metodológico utilizado,  um
questionário aplicado via  Google Forms. Considerando o ponto de vista dos professores, os
resultados  apontam  a  relevância  que  é  quando  os  professores  recebem  uma  formação
específica para atuarem com as crianças com TEA, pois essa formação permite a atuação dos
professores de uma maneira que contemple a necessidade de inclusão escolar desses alunos. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Autismo. Formação docente.
 

ABSTRACT 
This  article  refers  to  teacher  training  for  the  inclusion  of  students  with  Autism
SpectrumDisorder (ASD) in elementary school I. Our problem was: how does teacher training
forthe  inclusion  of  students  with  autism  in  elementary  school  I?  Thus,  the  general
objectivewas:  to  analyze  teacher  training  and  its  pedagogical  practices  in  the  inclusion
ofstudents with ASD in Elementary School I. And the specifics were: (a) to verify theteacher
education of teachers who work with students with ASD in elementaryeducation I from a
private  school;  (b)  analyzing pedagogical  practices  can  have  aneffect  on the  inclusion  of
students with ASD. As a methodological procedure this studyis characterized as qualitative
and field. Three elementary school teachers from a privateschool participated in the survey in
response to a questionnaire applied via GoogleForms. The results show that it is relevant for
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teachers to receive training to work withthe school inclusion of children with ASD and that
the teachers surveyed do not havespecific training for this audience. 

Keywords: Autism. Inclusion. Educational Practice



INTRODUÇÃO 
 

Este artigo aborda a temática da formação docente para a inclusão dos alunos com

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no Ensino Fundamental I. Atualmente, diante da

lei de nº 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

TEA, é perceptível a importância do acesso ao ambiente escolar para todos, tomando como

ponto de partida principal a necessidade de aprender. Isso porque a escola é lugar privilegiado

que compartilha conhecimento histórico e cientifico, contribuindo então para que o indivíduo

possa viver em sociedade (BRASIL, 2012).        

A motivação por estudar esta temática ocorreu a partir da minha atuação como

monitora  em  um projeto  social  no  Bairro  Bom  Jardim,  em  Fortaleza  (CE),  em  que  ao

recebermos o laudo com diagnóstico de autismo de um aluno, a gestão e principalmente os

professores  alegaram não  ter  base  alguma para  atender  às  necessidades  do  aluno.  Sendo

assim, surgiu a indagação de como viria a ocorrer essa formação de professores no ensino

regular do Fundamental, das séries iniciais, especificamente do quarto ano no qual o aluno faz

parte.

A pessoa com TEA– por apresentar comprometimentos persistentes de funções

como  sociabilidade,  comunicação,  linguagem  e  movimentos  estereotipados  –  precisa  do

trabalho comprometido de todos os profissionais envolvidos com a educação, principalmente,

o professor  por  ter  um contato  mais  direto com o aluno pois  é  necessário  que ele  tenha

condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão (CUNHA, 2004). 

A  partir  das  características  que  o  TEA  possui,  podemos  compreender  a

necessidade  mencionada  na  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC)  que  estabelece

direitos e objetivos para a aprendizagem, porém não define o formato como o processo desse

ensino aprendizagem será desenvolvido, já que cada escola possui seu currículo. A BNCC

pode ser vista como um grande avanço para a educação brasileira, tendo em vista que abre

oportunidades para uma educação mais inclusiva, que amplia as possibilidades para que as

escolas busquem novas alternativas para ensinar a todos, de acordo com as necessidades de

cada um (BRASIL, 2019). 

Ao  deparar-se  com toda  essa  demanda,  surge  a  problemática  dos  professores

estarem ou não com uma formação especializada que os permita incluir alunos com TEA em

suas turmas de Educação do Fundamental I, também se indaga sobre que formação inicial

receberam  para  isso  ou  se  recebem  formação  continuada  em  serviço  para  atender  essa

demanda e como recebem? Para respondermos a essas indagações, partirmos do pressuposto



de que essa formação adequada para atender a essas especificidades no processo de inclusão

dos alunos com TEA existam e venham a ocorrer  da maneira  desejada,  os  objetivos  são

alcançados e o público alvo está satisfeito pelo atendimento que recebe, tendo em vista que

supre  suas  principais  necessidades.  Pressupomos  que  se  faz  necessário  uma  intervenção

mediada por parte do professor, neste sentido, o professor deixa de ser apenas um transmissor

de  conhecimentos  para  ser  um  orientador,  que  passa  a  estimular  o  desenvolvimento  e

aprendizagens  por  meio  de  interações  construídas  com  base  em  práticas  adequadas

(OLIVEIRA, 1997). 

Para respondermos aos questionamentos descritos, este artigo nos remete como

objetivo geral analisar a formação docente e suas práticas pedagógicas na inclusão de alunos

com TEA no  Ensino  Fundamental  I.  Objetiva-se  ainda  verificar  a  formação  docente  de

professores que atuam com alunos com TEA no Ensino Fundamental I de uma escola privada;

e analisar as práticas pedagógicas na inclusão de alunos com TEA. 

A metodologia  caracterizou-se  por  abordagem qualitativa  do  tipo  pesquisa  de

campo (GIL, 1991).  O locus do estudo foi uma escola particular do bairro Bom Jardim, em

Fortaleza  (CE)  e  o  instrumento  de  coleta  de  dados  adotado  trata-se  de  um questionário

semiestruturado com a participação de três professores do Ensino Fundamental I (GIL, 1991).

Assim,  este  artigo  apresenta  algumas  seções,  iniciando com a  introdução,  que

contém a problematização e os objetivos da pesquisa. A primeira seção aborda da legislação à

prática de inclusão de alunos com TEA em escolas regulares; a segunda trata de expor as

características do TEA e a legislação; a terceira aborda acerca da formação dos professores

para o desenvolvimento de práticas inclusivas com alunos com TEA no Ensino Fundamental

I; a quarta descreve a metodologia da pesquisa: abordagem, tipologia, lócus, participação da

pesquisa e o instrumento de coleta de dados.  Em seguida, a quinta seção apresenta a análise

dos dados se deu por meio das seguintes categorias de análises; questionário semiestruturado

de  forma  virtual,  apresentação  dos  dados  coletados  e  analisados  à  luz  das  literaturas

escolhidas para esta pesquisa. Por fim, destacam-se as considerações finais e as referências.  

Diante  dos  resultados  do  questionamento,  buscou  elucidar  a  importância  da

formação docente para que, de fato, ocorra a inclusão dos alunos com TEA de um modo que

as práticas pedagógicas na educação inclusiva possam fazer perceber a importância do aluno

com TEA está de fato incluso na escola. 

  



DA LEGISLAÇÃO À PRÁTICA DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA EM 

ESCOLAS REGULARES 

No decorrer desta seção, abordamos a caracterização do TEA, bem como também

as leis que o asseguram e a formação de professores para a inclusão de práticas inclusivas com

alunos com TEA no Ensino Fundamental I.  

 

Caracterizando o TEA e compreendendo a legislação 

 

Em 1943, surgiram as primeiras pesquisas mais embasadas, referentes ao autismo.

Cunha (2014) descreve que as crianças observadas por Kanner  apresentavam dificuldades

motoras, interpessoais e de fala, constatado como uma nova síndrome na psiquiatria infantil,

denominada por enquanto de distúrbio autístico de contato afetivo. 

A partir de 1960, LornaWing, uma psiquiatra inglesa que tinha uma filha autista,

descreveu pela primeira vez as características de uma criança propriamente dita autista, sendo

elas:  dificuldades  persistentes  de  se  comunicar  e  de  interagir  socialmente,  movimentos

estereotipados  e  necessidade  de  se  manter  em  uma  rotina  especifica  (SILVA;  GAIATO;

REVELES, 2012).  Já na década 1980, o autismo não estava mais sendo compreendido como

uma esquizofrenia, mas como uma síndrome, um distúrbio de desenvolvimento (CID 10 e

DSM- IV). 

O TEA é uma disfunção neurológica que afeta a sociabilidade, a comunicação

verbal e não verbal e expressa inadequações comportamentais, cujos primeiros sintomas se

manifestam antes dos três anos de idade (SILVIA; GAIATO; REVELES, 2012). 

Atualmente, as características do distúrbio constam na edição mais atualizada do

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) como parte do TEA. O

DSM V é como um guia global para orientar profissionais da saúde do mundo inteiro, assim

também  a  qualquer  profissional  que  lide  com  este  grupo  (AMERICAN  PSYCHIATRIC

ASSOCIATION, 2013). O TEA é tratado como um transtorno de neurodesenvolvimento que

causa comprometimento persistente de funções como sociabilidade, comunicação, linguagem

e coordenação motora, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e

atividades (BIASÃO, 2014). 

O  Ministério  da  Educação  (MEC)  acredita  que  precisa  ser  feito  um

aperfeiçoamento, atualização e revisitação de todas as políticas, programas e ações abordadas



pelo  governo.  Dessa  forma,  em 2016,  por  meio  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), foi realizado um debate para atualizar a

Política Nacional de Educação Especial  na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI)

uma modalidade de educação comum que integra todos os níveis e etapas da educação, que

tem sido um eficiente instrumento em alguns pontos para aperfeiçoamento de conceitos e

formas de implementação (BRASIL, 2008). 

A lei de n° 12.764 vem como um reforço na luta pela inclusão, estabelecendo ao

autista o direito de estudar em escolas regulares tanto na Educação Básica como no Ensino

Profissionalizante e ainda com a possibilidade de solicitar um acompanhante, se for o caso

(BRASIL,  2012).  Da  mesma  forma,  a  lei  nos  assegura  que  aos  gestores  que  negarem a

matrícula a estudantes autistas terá como punição de três a vinte salários mínimos ou até

mesmo a perda do cargo (BRASIL, 2012). 

Berenice Piana é co-autora da lei de nº 12.764. Por ter sua filha mais nova dentro

do perfil de crianças com TEA, sentiu-se motivada a lutar em defesa dos direitos das pessoas

com TEA, idealizando então a primeira clínica-escola de autismo do Brasil, em Itaboraí, no

Rio de Janeiro, em abril de 2014. Também participou da criação de leis em defesa da pessoa

com autismo em diversos municípios e estados brasileiros (BRASIL, 2012).   

Foi a lei de Berenice Piana que determinou o status de deficiência ao autismo e

intensificou a insistência de inclusão da pessoa com TEA, permitindo-lhes garantia de direito

à saúde (SUS), entendendo que muitos fatores do espectro podem levar as pessoas com TEA a

terem dificuldades de atendimento odontológico. A lei também garante e estimula a inserção

da pessoa com TEA no mercado de trabalho.  Buscou-se expor  um conjunto de propostas

fidedigna dessas necessárias adaptações escolares de uma forma que garanta o aprendizado

dos estudantes autistas,  assim como em caso de necessidade, deve ser disponibilizado um

profissional de apoio escolar (monitor) para realizar o auxílio para a pessoa com autismo nas

suas respectivas atividades diárias (BRASIL, 2012).

Assim,  outra  diretriz  da  lei  Berenice  Piana  é  a  responsabilidade  que  o  poder

público tem referente à informação pública devida relacionada ao TEA e as suas implicações,

permitindo  com  que  o  poder  público  fizesse  um  determinado  esforço  para  divulgar

informações, tendo em vista que ainda é um assunto bastante desconhecido pela sociedade. 

Sendo assim, remete também ao poder público a importância de criar condições

para  que  haja  capacitação  de  profissionais  que  possam  vir  a  atender  essa  necessidade.

Condições essas que venham a suprir  a maior necessidade atual dos alunos com TEA. É

então, importante que ocorra a formação de profissionais para o atendimento multidisciplinar,



como por  exemplo:  psicólogos,  fonoaudiólogos,  terapeutas  ocupacionais,  fisioterapeutas  e

também a formação de profissionais docentes para que a inclusão dos alunos com TEA ocorra

sob proteção do poder público que cria essas condições.      

Com base na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) de 2015, a pessoa com deficiência,

destinada  a  assegurar  e  a  promover  condições  de  igualdade,  exercício  dos  direitos  e  das

liberdades fundamentais  da pessoa com deficiência,  busca sua inclusão social  e  cidadania

(BRASIL, 2015). Condições estas que podem ser compreendidas de uma forma mais ampla,

caso  ocorra  um  estudo  mais  específico  de  suas  reais  necessidades  e  estudos  acerca  da

determinada deficiência. O Art. 2° da LBI/2015 considera pessoa com deficiência aquela que

tem  impedimento  de  longo  prazo  na  natureza  física  ou  mental,  intelectual  ou  sensorial,

interação com barreiras, pois são fatores que podem obstruir a participação na sociedade em

igualdade com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 

Compreende-se que todos os direitos são cabíveis e necessários às pessoas com

deficiência,  assim também como as pessoas com TEA, uma vez que os direitos que a lei

estabelece sobre as pessoas com deficiência encaixam-se nas necessidades do aluno com TEA

dentro e fora da sala de aula. 

 
A formação de professores para o desenvolvimento de práticas inclusivas com alunos 

com TEA no Ensino Fundamental I 

 

Analisando a LBI/2015, podemos compreender que todos os direitos são cabíveis

e necessários às pessoas com deficiência, assim também às pessoas com TEA, uma vez que os

direitos que a lei estabelece sobre as pessoas com deficiência encaixam-se nas necessidades

do aluno com TEA dentro e fora da sala de aula (BRASIL, 2015).  O professor precisa ter

saberes docentes para que a atitude de competência venha a somar e responder com qualidade

as necessidades educacionais de seus alunos. Cabe também aos professores estarem aptos a

buscar e aplicar novas propostas pedagógicas aos seus alunos com TEA, tendo em vista que

precisam assegurar-se de toda essa consolidação de conhecimento e aprendizagem (BRASIL,

2018). 

  Podemos afirmar que os professores que atendem a essa determinada criança

necessitem ter compreensão daquela especificidade do aluno para que saiba intervir e também

contribuir de uma maneira diferente da adotada aos demais alunos. O professor deve ajudar a

criar estratégias para o melhor desenvolvimento cognitivo do autista. 



Temos a habilidade social como a mais fragilizada para as crianças com TEA,

assim também como a que fica mais perceptível quando a criança precisa interagir com os

demais na escola, em casa ou em outros ambientes, considerando que o ser humano é um ser

social que desde cedo interage com as pessoas ao seu redor. E isso é o que permite que os

indivíduos aprendam as regras e costumes da sociedade na qual fazem parte afim de vivenciar

experiências  que  permitam superação  de  obstáculos  e  amadurecimento  da  autonomia  do

indivíduo tendo em vista  os comprometimentos  que o TEA tem e os resultados  que essa

superação de obstáculos pode trazer diante dessa habilidade social comprometida. (SILVIA;

GAIATO; REVELES, 2012).  

Para Vygotsky (2004, p. 289): 

 

A criança  não  é  um  ser  acabado,  mas  um  organismo  em  desenvolvimento  e,
consequentemente,  o  seu  comportamento  se  forma  não  só  sobre  a  influência
excepcional da interferência sistemática no meio, mas ainda em função de certos
ciclos  ou  períodos  do  desenvolvimento  do  próprio  organismo  infantil,  que
determinam, por sua vez, a relação do homem com o meio.  

 

De  acordo  com  Vygotsky  (2004),  não  se  pode  exigir  de  uma  criança  uma

determinada resposta a algum aprendizado, porque cada uma tem seu tempo de aprendizagem,

mas deve-se estimular e encorajar, buscando recursos pedagógicos diferenciados, sabendo que

todos são capazes de adquirir aprendizado. 

 Silva e Almeida (2012), ao se referirem às estratégias pedagógicas, afirmam que

elas ampliam o acesso do aluno à linguagem, de uma forma que proporciona o repertório

comunicativo com a atividade do dia a dia, permitindo a autonomia, respeitando os aspectos

motor, cognitivo e afetivo. 

 Segundo Gonçalves (2004), o ambiente lúdico do jogo é um espaço privilegiado

para a promoção de aprendizagem, pois permite o enfrentamento de desafios, testa limites,

soluciona  problemas  e  formula  hipóteses.  Este  ambiente  é  válido  e  eficaz  para  todas  as

crianças, inclusive para os comprometidos com TEA, pois o mesmo gera na criança vários

sintomas de acordo com o seu grau de Autismo, tendo em vista que existem três graus. 

Segundo Klein (2006), pessoas com TEA podem ser agrupados de acordo com as

características  comportamentais  que  permitem uma  avaliação  do  seu  grau  de  severidade.

Oferecer  a  todos  os  autistas  uma  só  proposta  educacional  seria  um  desrespeito  à

individualidade destes. Visto que são as características de cada um que determinam quais

intervenções  pedagógicas  se  fazem  necessárias  para  tal  desenvolvimento  do  processo

educacional.  



Diante  disto,  podemos  perceber  a  urgência  que  o  sistema  educacional  tem

enquanto as ações que devem ser adotadas como, por exemplo, formação de professores a fim

de  atender  às  peculiaridades  dos  alunos,  recursos  para  adequação  de  espaços,  materiais

didáticos que permitem uma prática pedagógica mais dinâmica e atrativa.

Tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino

Fundamental  –  Anos Iniciais,  a  progressão do conhecimento ocorre pela  consolidação do

conhecimento das aprendizagens anteriores e pela ampliação dessas práticas de linguagem e

da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas

expectativas quanto o que ainda precisam aprender (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, o aluno com TEA necessita de uma boa estrutura nas aprendizagens

adquiridas  ao  longo  do  seu  processo  educacional,  pois  a  educação  acontece  de  forma

gradativa,  ou  seja,  trata-se  de  um passo  a  passo  que  irá  surtir  efeito  nas  aprendizagens

seguintes. Sendo assim, cabe aos professores estarem aptos a buscarem e aplicarem novas

propostas pedagógicas aos seus alunos com TEA, tendo em vista que precisam assegurar-se

de toda essa consolidação de conhecimento e aprendizagem (BRASIL, 2018). 

A necessidade do aluno se encaixar no plano de ensino da instituição vem da falta

de preparo que muitos dos professores tinham e ainda têm em atender essa demanda de alunos

com deficiência e os encaixar no seu plano de uma forma que ocorra aprendizagem em ambos

os lados.  Essa falta de preparo e muitos estereótipos e preconceitos ainda são comuns na

sociedade,  isso  ocorre  devido  à  falta  de  conhecimento  e  exige  diversas  mudanças  que

implicam sair da sua zona de conforto.  

Segundo Kelman et al (2010, p. 226), “compete à escola adaptar-se para atender

às capacidades e necessidades do estudante na classe comum, mobilizando ações e práticas

diversificadas que, além do acesso, propicie condições de permanência exitosa no contexto”. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade do aluno com TEA ser compreendido

em sua  essência  e  como indivíduo  capaz  de  realizar  atividades  mediadas  por  estratégias

pedagógicas adequadas. Certamente, não podemos negar, diante das informações que temos

sobre o autismo, a realidade de que é difícil e desafiador realizar este trabalho. Porém, ter essa

sensibilidade para trabalhar com o aluno autista e descobrir suas aptidões e capacidades torna-

se extremamente prazeroso e de grande valia na vida profissional do educador. 

Se para um professor que busca o conhecimento já não é fácil fazer o processo de

inclusão destes alunos, quanto mais aquele que não buscou e nem recebeu nenhum tipo de

formação específica. Isso irá refletir no seu desempenho em sala de aula, e os alunos serão os

únicos prejudicados em tudo isso. Muitos professores não se permitem ficar parados, mas



buscam uma formação continuada ativa para agregar novos saberes a  práxis pedagógica e

assim ter condições de contribuir no processo educacional dos alunos com TEA e incluí-los

no contexto de uma educação que busca ser inclusiva. 

Mesmo o professor não sendo um especialista em educação inclusiva ou em TEA,

o professor pode fazer muito pelas crianças, desde que possua amor, paciência, compreensão,

conhecimento sobre o assunto e disponibilidade para aprender diariamente. Essa atitude junto

à  competência  de  aprender  virá  a  somar  e  responder  com  qualidade  às  necessidades

educacionais de seus alunos. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa utiliza-se de uma abordagem qualitativa

que se refere à qualificação que aquilo possui dentro da educação, investigando como isso

ocorre  dentro  de  determinado  público,  tempo  e  espaço,  e  também  se  baseia  em  dados

mensuráveis, buscando verificar e explicar a necessidade, relação ou influência do objeto de

estudo (GIL, 1991). 

Sobre as pesquisas com abordagem qualitativa sabemos que esta pesquisa envolve

uma abordagem que analisa e interpreta aspectos específicos e descrevem a complexidade do

comportamento humano no seu cenário atual que permite a interpretação desses aspectos e

ainda permite a atribuição de significados (MARKONI; LAKATOS, 2010).  

A tipologia da pesquisa será o estudo de campo, compreendendo que o estudo de

campo se caracteriza pela direta interrogação das pessoas no qual o comportamento deseja ser

conhecido pelo pesquisador para gerar ideias sobre tais comportamentos (GIL, 1991). Trata-se

de solicitar  informações  a um determinado grupo de interesse do pesquisador  para que a

pesquisa levante algumas vantagens,  dentro destas vantagens está a quantificação onde os

dados obtidos serão agrupados e permitirá com que o pesquisador dê ênfase nos aspectos de

interesse do objeto central para formular então os resultados da pesquisa. 

Para a realização desta pesquisa, o locus escolhido foi uma escola privada situada

no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, que atende ao Ensino Fundamental I, escolhida por ser

uma localidade de interesse do pesquisador e por estar relacionada à perspectiva de sujeitos.

Os  participantes  foram  três  professores,  sendo  todos  da  turma  do  4º  ano  do  Ensino

Fundamental, por ser a turma no qual o aluno com TEA faz parte. Sendo então de interesse do

pesquisador questionar a todos os professores que atuam com este aluno, foi entrevistado um



professor de sala de aula regular, uma professora que atua uma vez por semana no conteúdo

de Língua Inglesa, um professor que atua na área da Educação Física.  

O  instrumento  utilizado  para  essa  abordagem  trata-se  de  um  questionário

semiestruturado com perguntas que buscam responder aos questionamentos levantados pelo

pesquisador, diante da necessidade que existe em sua visão de inclusão dos alunos com TEA

no 4º ano do Ensino Fundamental.  

O questionário foi elaborado com perguntas semiabertas, utilizando a plataforma

digital  Google Forms, o que permitia que fosse respondido pelos professores de uma forma

digital  encaminhado  aos  professores  via  Whatsapp.  Este  procedimento  metodológico  nos

permitiu  que  não  ocorresse  nenhuma  interrupção  nas  respostas  dos  professores  e  o

pesquisador pudesse manter imparcialidade diante de qualquer manifestação dos professores

(MARCONI; LAKATOS, 2005).  Posteriormente à aplicação do questionário, foi realizado o

levantamento  das  respostas  e  analisadas  qualitativamente  e  representadas  por  quadros

ilustrativos a serem apresentados no próximo capítulo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os resultados e discussões desta pesquisa, de acordo com as

seguintes categorias de análises: perfil dos participantes; a formação docente dos professores

que atuam com alunos com TEA no Ensino Fundamental I e as práticas pedagógicas que

podem surtir efeito na inclusão de alunos com TEA.  

 

Perfil dos respondentes 

 

O  quadro  1  apresenta  os  dados  dos  perfis  dos  participantes  da  pesquisa.

Atribuímos aos mesmos os nomes de: Professora 1 (P1), Professor 2 (P2) e Professora 3 (P3)

para preservar a identidade das participantes deste estudo. Desta forma, vejamos a seguir: 

 

Quadro 1 – Perfil dos respondentes 
PARTICIPANTES IDADE GÊNER

O 
FORMAÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

Professora 1 (P1) Entre 36 a 45 Feminino Pós-graduação Vinte e três anos no magistério. Sete anos 
na atual escola. 



Professor 2 (P2) Entre 26 a 35 Masculino Graduação Três meses  

Professora 3 (P3) Entre 36 a 45 Feminino Graduação Vinte anos no magistério. Dez anos na 
escola atual. 

Fonte: Da pesquisa. 

        
O participante P1 tem entre 36 a 45 anos de idade, do sexo feminino, o tempo de 

experiência no magistério é de vinte e três anos, e na escola que atualmente trabalha é de sete 

anos. O participante P2 tem entre 26 a 35 anos de idade, do sexo masculino e o tempo 

magistério e de experiência na escola que atualmente trabalha é de três meses. O participante 

P3 tem entre 36 a 45 anos de idade, do sexo feminino, com vinte anos de magistério e dez 

anos de experiência na escola que atualmente trabalha.   

Conhecimento relacionado ao TEA 
 

Considerando o  conhecimento  dos  participantes  em relação ao  TEA, todos  os

respondentes  definiram  que  tinham  pouco  conhecimento  relacionado  ao  autismo.  Como

observado, o que é dito pelos teóricos Silva; Gaiato e Reveles (2012) entendemos que o TEA

é uma realidade  existente  em nossas  sociedades  que  afeta  diretamente  o  indivíduo  e,  de

acordo com Rosana (2013), a inclusão dos alunos com TEA irá ocorrer quando as ações forem

centradas na formação dos professores.  

Os participantes P1, P2 e P3 estão, até então, com pouco conhecimento acerca do que seja o

TEA, assim também como sem uma formação voltada ao professor, o que resulta em pouco

conhecimento acerca da temática.  

 

O olhar docente sobre a criança com TEA 

 

Levando em consideração o  pouco conhecimento  que  os  professores  possuem

relacionados  ao  TEA,  todos  os  respondentes  sabem identificar  as  características  de  uma

criança com TEA, por meio de observações. Como observado pelos respondentes, todos estão

em  concordância  com  os  teóricos  citados,  pois  percebem  por  meio  de  observações  as

características dos alunos e aquelas interações tidas como necessárias no ambiente da escola

(SILVA; GAIATO; REVELES, 2012). Nesta percepção, essa identificação de características

possibilita ao professor diversas maneiras de intervir e atuar, de acordo com a especificidade

do aluno com TEA. 

 



Aprendizagem de uma criança com TEA na escola regular 

 

Sobre a aprendizagem de uma criança com TEA ocorrer ou não de uma maneira

diferente  da  aprendizagem  das  outras  crianças  na  escola  de  ensino  regular,  todos  os

respondentes afirmam que a aprendizagem de uma criança com TEA na escola regular ocorre

diferente  da  aprendizagem  das  demais  crianças.  Segundo  Gonçalves  (2004),  o  ambiente

lúdico do jogo é um espaço privilegiado para a promoção de aprendizagem, pois permite o

enfrentamento de desafios, testa limites, soluciona problemas e formula hipóteses, sendo este

ambiente válido e eficaz para todas as crianças, inclusive para os comprometidos com TEA. 

De acordo com Silva e Almeida (2012), que se referem às estratégias pedagógicas,

afirmam que elas ampliam o acesso do aluno à linguagem, de uma forma que proporciona o

repertório comunicativo com a atividade do dia a dia, com vista à autonomia, respeitando os

aspectos motor, cognitivo e afetivo. 

Assim também como é dito pelos teóricos Gonçalves (2004), Silvia e Almeida

(2012) e reforçado por todos os respondentes, o espaço lúdico e as estratégias pedagógicas

permitem sim uma aprendizagem diferenciada das crianças com TEA. Agora, cabe à equipe

pedagógica e ao professor do aluno com TEA buscar por meio de estudos, identificando quais

estratégias  pedagógicas se adequam aos comprometimentos que o TEA possui e  buscar a

aplicação dessas estratégias de uma maneira que possa atender aos comprometimentos que o

TEA traz e surte efeito nas especificidades do aluno. Isso, juntamente ao espaço lúdico, deve

sempre ser pensado e utilizado.   

 Formação docente para atuar com práticas inclusivas  

 

Sobre a  formação do docente para a inclusão de alunos com TEA, procura-se

entender  se  os  professores  já  receberam alguma formação  vinda  da  escola  atual  em que

trabalham. Vejamos no quadro a seguir: 

Quadro 2- Docência e Autismo: 

PARTICIPANTES RESPOSTA 

P1 Não recebi nenhuma formação da parte da escola. 
P2 Sim, recebi essa formação. 
P3 Não recebi nenhuma formação vinda da escola em todos os anos que atuo na mesma. 

Fonte: Da Pesquisa 
 



Os respondentes de P1 e P3 afirmam que não receberam formação vinda de sua

atual  escola  para  lidar  com  este  público.  Em  análise  das  respostas  obtidas  com  os

respondentes P1 e P3, refletimos acerca do que fala Kelman (2010), que compete à escola

adaptar-se  para  atender  às  necessidades  e  capacidades  do  estudante  na  classe  comum,

mobilizando o que for necessário para oferecer para o aluno uma condição de permanência

exitosa no contexto escolar. Assim, também como é observado pelos respondentes P1 e P3, a

escola não está agindo conforme a LBI (BRASIL, 2015) propõe. Kelman (2010) defende ser

competência  da  escola  adaptar-se  para  o  atendimento  dessas  necessidades  e  capacidades

(Kelman et al, 2010). 

 Porém, o respondente P2 diz ter recebido esta formação em algum período pela

sua  atual  escola  e  compreende  que  a  mesma  tem  andado  dentro  das  suas  respectivas

obrigações, suprindo essa necessidade do aluno não precisar se encaixar no plano de ensino da

instituição, pois os professores estão com essa questão atendida.  

Desta forma, percebemos que o respondente P2 tem sido abordado pela escola

com base na LBI (BRASIL, 2015), que se destina a assegurar e a promover condições de

igualdade,  exercício dos direitos e das liberdades fundamentais  da pessoa com deficiência

buscando sua inclusão social e cidadania.  

 

Necessidade formativa específica para atuar com alunos com TEA 

 

Sobre a formação específica, busca-se entender se o professor considera ou não

necessário tal realização para lidar com alunos com TEA e, sendo de acordo com o professor

necessária  ou  não,  quais  teriam sido  as  dificuldades  que  este  encontrou em meio  a  essa

procura. 

 

Quadro 3 – Docência Autismo 
PARTICIPANTES RESPOSTA 

P1 
Sim. Nas pesquisas que fiz é bem explicado, mais cara a cara com a criança é bem 
complicado entender cada nível. 

P2 Sim, estou focando em outra especialização. 
P3 É de tamanha necessidade essa experiência. Não encontrei dificuldade. 

Fonte: da pesquisa. 
 



Todos os participantes consideraram necessário buscar uma formação específica

para lidar com os alunos com TEA. O respondente P1 relatou ter encontrado dificuldades, P1:

“Nas pesquisas que fiz é bem explicado, mas cara a cara com a criança é bem complicado

entender os níveis”. 

Segundo  (KLEIN,  2006),  os  autistas  podem ser  agrupados  de  acordo  com as

características comportamentais que permitem uma certa avaliação do seu grau de severidade.

Assim, compreende-se o comentário do respondente P1, uma vez que oferecer a todos os

autistas uma só proposta educacional seria um desrespeito a cada um, pois são suas diferentes

características  comportamentais  que determinam quais  intervenções  pedagógicas  se  fazem

necessárias para que ocorra desenvolvimento no processo de aprendizagem.  

O respondente P2 relata que está focando em outra especialização para melhor

atendimento dos  alunos,  assim como assegura  a  lei  de  n°  13.146 em seu capítulo IV do

Direito a Educação no Art. 28-II, que é dever do poder público assegurar, criar e avaliar o

aprimoramento  dos  sistemas  educacionais,  que  visa  garantir  condições  de  acesso,

permanência,  participação e  aprendizagem, através da oferta de serviços e  de recursos de

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão de maneira plena. (BRASIL,

2015).  Dessa  forma,  o  respondente  P2  está  iniciando  o  processo  de  formação  onde,

futuramente,  surgirá  a  disponibilidade  do  mesmo  para  este  atendimento  educacional

especializado que garante as condições de acesso, através da oferta de serviços e de recursos

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão de maneira plena.   

 E o respondente P3 informa também ser necessário a formação do professor para

lidar com o aluno com TEA, uma vez que a intervenção mediada por parte do professor faz

com que ele deixe de ser apenas um transmissor de conhecimentos para ser um orientador,

que passa a estimular o desenvolvimento e aprendizagens por meio de interações construídas

com base em práticas adequadas (OLIVEIRA, 1997).  

 

Alunos com TEA em sala de ensino regular 

 

Levando em consideração o fato do professor ter ou não recebido um aluno com

TEA em  sala  de  aula,  temos  como  objetivo  entender  que  o  ambiente  escolar  deve  ser,

independentemente das necessidades do aluno, o principal ambiente a receber estes alunos

que demandam de uma interferência diferenciada no ensino. 

Todos os respondentes disseram que sim, já receberam em sua sala de aula alguma

criança  com TEA.  Segundo  Gonçalves  (2004),  o  ambiente  lúdico  do  jogo  é  um espaço



privilegiado para a promoção da aprendizagem, pois permite o enfrentamento de desafios,

teste de limites, soluciona problemas e formula hipóteses. Esse ambiente é válido para todas

as crianças, inclusive para as que possuem comprometimentos com o TEA.  

Desta forma, vendo o ambiente escolar como um dos principais ambientes que

devem receber  os  alunos  com TEA e  recebem,  como  dito  por  todos  os  respondentes,  é

importante  que  estes  profissionais  estejam preparados  para  criar  este  ambiente  atraente  e

seguro. 

 

Dificuldade na atuação junto ao aluno com TEA 

 

Quanto aos professores terem encontrado alguma dificuldade em atender o aluno

com TEA nas  diversas  necessidades  de ensino que o aluno apresenta foi  representado os

dados a seguir. 

Quadro 3 – Docência e Autismo 
RESPONDENTE
S 

RESPOSTA 

P1 Sim. No comportamento, pois tem dias que ele está muito agitado querendo atenção 
só para ele. 

P2 Sim. Em conseguir que ele tenha uma boa absorção do conteúdo explanado. 
P3 Sim. Seu comportamento é a principal delas. 

Fonte: da pesquisa. 
 

Todos os respondentes consideraram ter sentido dificuldades no atendimento aos

alunos com TEA em suas necessidades diferenciadas de ensino. Segundo Cunha (2014), as

crianças observadas por Leo Kanner que futuramente foram constatadas como um distúrbio

autístico,  apresentavam  dificuldades  motoras,  interpessoais  e  de  fala,  o  que  nos  permite

compreender a posição de cada respondente sobre quais dificuldades eles encontraram, em

meio ao atendimento da criança com TEA.  

Os  respondentes  P1  e  o  P3  dizem  que  as  dificuldades  foram  percebidas  no

comportamento, pois existem dias nos quais o aluno está muito agitado, querendo atenção

apenas para ele. Enquanto o respondente P2 diz ter dificuldade “em conseguir que ele tenha

uma  boa  absorção  do  conteúdo  explanado”.  Nisso,  o  respondente  P2  não  se  refere,

especificamente, ao comportamento; como sua dificuldade é na absorção que o aluno tem do

conteúdo ensinado, essa outra dificuldade pode vir a estar relacionada com o que Silvia e

Almeida (2012) definem como estratégias pedagógicas,  tendo em vista que são como um

caminho para o aluno se desenvolver.  O que pode existir  é uma falta  de conhecimento e



planejamento  vindo  do  professor  para  atender  o  aluno  conforme  suas  necessidades

diferenciadas de ensino pedem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar a formação docente na inclusão de alunos

com TEA no  ensino  fundamental  I,  bem como apresentou  sua  legislação  e  apresentou  a

importância  de  que  o  professor  conheça  a  necessidade  da  formação  docente  para  o

desenvolvimento das práticas inclusivas com alunos com TEA no Ensino Fundamental I, a

ponto de estabelecer estratégias condizentes, de modo que permita o êxito no processo de

ensino aprendizagem do mesmo.  

 A inclusão de pessoas com deficiência ainda tem enfrentado muitas dificuldades

na educação,  levando em consideração a  falta  de conhecimento que a  sociedade,  de uma

forma geral, ainda tem relacionado as muitas deficiências descritas até hoje como fatores que

comprometem de alguma maneira o desenvolvimento de determinados alunos e pessoas com

deficiência.  Desafio  esse  que  vem  tomando  uma  grande  proporção,  tendo  em  vista  que

inúmeros  profissionais,  professores  e  até  mesmo muitos  pais  permanecem leigos  em um

assunto que deveria ser bastante discutido, já que o Brasil é um dos países que mais tem se

empenhado em leis de inclusão e atividades inclusivas. 

 Há inúmeros  desafios  ao que se refere à  inclusão educacional,  um deles  é  a

formação dos professores, sobretudo os que ministram aulas na rede de ensino regular nas

quais encontram-se também estudantes com TEA. Sendo que os mesmos podem contribuir de

uma maneira  significativa  para  que  o  processo  de  inclusão  ocorra  com êxito,  desde  que

estejam aptos a buscarem ou receberem essa formação para atuar com o público autista e que

o professor estabeleça estratégias pedagógicas que permitam o desenvolvimento de maneira

integral do aluno com TEA.  

Vale ressaltar que a inclusão do aluno com TEA não se restringe tão somente a ele

estar inserido fisicamente na instituição escolar em si, até porque se fosse tão somente isso as

leis existentes e citadas no presente trabalho não seriam tão comentadas e reajustadas para

fazerem a inclusão, de fato, acontecer. Pois, incluir é também garantir que os alunos possuam

uma educação de qualidade, do modo que atenda às diversas necessidades educacionais do

aluno  e  valorize  suas  habilidades  específicas  que  fazem  total  diferença  no  processo  de

aprendizagem. 



Em  vista  dos  argumentos  expostos,  podemos  considerar  que  os  objetivos

apresentados foram alcançados, tendo respostas simples e sucintas. Pois pontuamos, diante

dos estudos e observações juntamente com os professores entrevistados, que é de extrema

importância que o professor venha a aprofundar-se no conhecimento do TEA para que ocorra

a implementação de práticas pedagógicas que possam ser utilizadas no dia a dia da atuação do

profissional para com o aluno com TEA, dentre outras questões fundamentais para efetivação

de práticas inclusivas no cenário escolar. E o objetivo principal é analisar a formação docente

e suas práticas pedagógicas na inclusão de alunos com TEA no Ensino Fundamental I. 

Em virtude  dos  fatos  aqui  mencionados,  podemos considerar  que  os  objetivos

propostos foram de fato atingidos com sucesso, uma vez que foi possível ter a compreensão

que a formação docente dos professores entrevistados e também suas práticas pedagógicas de

inclusão não estavam condizentes com aquilo que levantamos no decorrer do trabalho como

pertinente e relevante para a inclusão dos alunos com TEA. 

  Considera-se pertinente que ocorram novas pesquisas relacionas ao assunto, uma

vez  que  sempre  será  de  grande  relevância  no  meio  educacional  inclusivo.  Entendendo  a

seriedade  dessa  relevância,  pretendo  dar  continuidade  com  novas  pesquisas  embasadas

teoricamente na temática de práticas pedagógicas que venham surtir efeito no dia a dia da sala

de aula com alunos com TEA. 
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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos
do 5º  ano na interpretação e resolução de problemas matemáticos  e objetivos  específicos
investigar  as  práticas  pedagógicas,  conhecer  as  estratégias  utilizadas  pelos  docentes,
identificar as principais causas da dificuldade de aprendizagem em matemática dos estudantes
e descobrir se a relação aluno professor influenciar na aprendizagem da criança. A escolha do
tema teve relevância, ao participar do estágio supervisionado, em uma escola de educação
infantil  e fundamental localizado na cidade de Fortaleza – Ce, na sala do 5º ano, quando
percebi  as  dificuldades  dos  alunos  em interpretar  e  resolver  os  problemas propostos  pela
professora.  Paras  os  resultados  e  discussões,  foi  realizado  um questionário  atribuído  aos
professores e  alunos do 5º ano de matemática.  Alguns autores fundamentaram a pesquisa
como: Toledo e Toledo (1997), Tatto e Scapin (2004), Oliveira, (2015). Bicudo (2004), Freire,
(1996),  dentre outros que contribuíram para conclusão da referida pesquisa. Espera-se que
com este material, outros estudantes e educadores possam construir suas próprias reflexões
sobre o tema abordado.  
 
Palavras-chave: Dificuldade. Aprendizagem. Problema matemático. 
 
ABSTRACT 
This  research  aimed  to  analyze  the  learning  difficulties  of  5th  grade  students  in  the
interpretation and resolution of mathematical problems and specific objectives to investigate
pedagogical practices, to know the strategies used by teachers, to identify the main causes of
students' learning difficulties in mathematics and find out if the student-teacher relationship
influences the child's learning. The choice of the theme was relevant, when participating in
the supervised internship, in a school of early childhood education and elementary located in
the city of Fortaleza - Ce. in the 5th year class, when I noticed the students' difficulties in
interpreting and solving the problems proposed by the teacher. For the results and discussions,
a questionnaire was given to teachers and students of the 5th year of mathematics. Some
authors supported the research, such as Toledo and Toledo (1997), Tatto and Scapin (2004),
Oliveira,  (2015).  Bicudo  (2004),  Freire,  (1996),  among  others  that  contributed  to  the
conclusion of this research. It is hoped that with this material, other students and educators
will be able to build their own reflections on the topic addressed.Oliveira, (2015). Bicudo
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(2004), Freire, (1996), Antunes (2013), Sant ’Anna (2010), Fossa and Bezerra (1998), Moras;
Renz, (2005) had a great influence on the research, being carried out a questionnaire with four
teachers and 16 students from the 5th grade of elementary school. 
 
Keywords: Difficulty. Learning. Mathematical problem. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse  trabalho  pretende  analisar  as  dificuldades  dos  alunos  do  5º  ano  na

interpretação e resolução de problemas matemáticos. Desafios enfrentados pelos professores

de matemática em compreender as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos,

essa pesquisa pode ser um auxílio para os professores auxiliarem os alunos a despertar o

interesse e incentivá-los a desenvolver e solucionar os problemas matemáticos propostos. 

A Base  Nacional  Comum  Curricular  –  BNCC  enfatiza  que  a  resolução  de

problemas matemáticos é um caminho para ensinar matemática, que vem sendo discutido ao

longo do tempo. 

Com base nas necessidades enfrentadas por alunos e professores de matemática

faz-se  necessário  a  pergunta:  Quais  práticas  pedagógicas  podem ser  desenvolvidas  pelos

professores  para  ensinar  os  alunos  do  5°ano  do  ensino  fundamental  na  interpretação  e

resolução de problemas matemáticos? 

A presentando como objetivo geral: Analisar as dificuldades de aprendizagem dos

alunos do 5º ano na interpretação e resolução de problemas matemáticos e como objetivos

específicos investigar as práticas pedagógicas realizadas por professores de matemática na

interpretação e  resolução de problemas,  conhecer  as  estratégias  utilizadas  pelos  docentes,

identificar as principais causas da dificuldade de aprendizagem dos estudantes na resolução de

problemas matemáticos e descobrir se a relação aluno professor influenciar na aprendizagem

da  criança  e;  ressaltar  algumas  alternativas  para  tornar  a  aprendizagem matemática  mais

significativa. Para esse fim foi consultado um referencial teórico baseado nos autores Toledo e

Toledo (1997); Tatto e Scapin (2004); Oliveira, (2015); Bicudo (2004); Freire (1996); 

Antunes  (2013);  Sant’ Anna  (2010);  Fossa  e  Bezerra  (1998);  Moraes;  Bessa

(2007), e Renz, (2005).   

Esse  trabalho  traz  questões  sobre  as  dificuldades  enfrentadas  por  alunos  na

resolução e interpretação de problemas matemáticos, por isso são apresentadas seções com

temas direcionados as situações que envolvem as dificuldades dos educandos do 5º ano. Na

primeira seção houve necessidade de contextualização referente à aprendizagem na disciplina



de matemática. Com apresentação de subseções sendo proporcionadas algumas situações de

como ocorre a aprendizagem no contexto familiar.  

Na  segunda  seção  faz-se  um  questionamento  sobre  as  possíveis  causas  das

dificuldades  de  aprendizagem  em  matemática.  Na  terceira  seção  foi  apresentado  o

desenvolvimento  histórico  na  resolução  de  problemas  matemáticos.  Na  seção  seguinte

formulou-se a importância em identificar as estratégias utilizadas pelos professores para a

intervenção dos alunos com dificuldades em matemática. 

A metodologia aplicada nessa pesquisa teve caráter exploratório e descritivo, e

tem como área de campo a ser desvendada, instituição educacional de ensino fundamental

privado. A referida pesquisa teve como instrumento um questionário contendo 6 perguntas,

realizadas com 4 professores e 16 alunos do 5º ano do ensino fundamental. A metodologia da

pesquisa foi embasada em Gil (2002) e Severino (2013). 

A seção  dos  resultados  e  discussões  foi  construída  de  forma  remota,  sendo

aplicado um questionário com seis perguntas a quatro professores de matemática e 16 alunos

do 5º ano do ensino fundamental. A análise dos dados obtidos na pesquisa foi contextualizada

com base nos autores citados na pesquisa. 

Na seção das considerações finais foi realizada uma síntese com devolutiva geral

da pesquisa, sua importância, os objetivos alcançados e o resultado das análises. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Aprendizagem na Disciplina de Matemática  

 

A  aprendizagem  em  matemática  é  um  assunto  que  vem  sendo  discutido  e

pesquisado  ao  longo  dos  anos,  porém  é  sabido  que  muitos  alunos  ainda  enfrentam

dificuldades de aprendizagem em matemática, assim causando um bloqueio na aprendizagem

dessa  disciplina,  os  mesmos  passam  a  não  gostar  ou  entender  matemática.  Para  alguns

pesquisadores as dificuldades de aprendizagem tornam-se um desafio para ampliar os seus

trabalhos em desenvolver diversos conceitos matemáticos.  

Nos últimos anos os professores e educadores apresentam um maior interesse em

História  da Matemática,  pois assim é possível contextualizar e permite  uma compreensão

melhor  dos  conceitos  e  teorias  apresentados.  Vários  movimentos  vêm amadurecendo  nas

pesquisas realizadas no aspecto interdisciplinar, sobre a reflexão didática do uso da História

da Matemática,  em livros didáticos e em currículo de cursos de formação de professores,



assim a  inserção  formal  da  História  da  Matemática  fortalece  a  relação  com a  Educação

Matemática (BICUDO; BORBA, 2004). 

Os  conceitos  e  teorias  estudados  em sala  de  aula  podem ser  desenvolvidos  e

contextualizados a partir de um embasamento com a História da Matemática. 

 

2.1.1 Aprendizagem no contexto familiar 

 

Para Tatto e Scapin (2004), as experiências, sendo positivas ou negativas, obtidas

no convívio familiar, podem levar a criança a não gostar ou até sentir dificuldades no processo

de aprendizagem de Matemática, mesmo antes de entrar na escola, esse aluno ao escutar de

seus familiares que a Matemática é complicada e que não gostam dela, podem influenciar de

forma negativa seu primeiro contato com essa disciplina. 

Muitas  crianças  que  têm  dificuldades  de  aprendizagem  acabam  apresentando

alguma perturbação afetiva, pois possuem uma inteligência relativamente boa, e sofrem com o

fracasso  escolar,  com  isso,  acabam  se  afastando  de  qualquer  atividade  que  envolva

competição.  Muitas  vezes  se  sentem  inferiorizadas,  pois  acabam  sendo  rotuladas  de

preguiçosas pelos professores amigos e familiares.  Algumas acabam apresentando falta de

interesse, baixa autoestima e podem apresentar um comportamento agressivo (OLIVEIRA,

2015).  

Nessa situação, os pais,  professores e escola precisam se unir  para que juntos

possam ajudar essa criança. Os pais precisam acompanhar e participar da vida escolar dos

seus filhos mesmo após eles passarem a frequentar o ambiente escolar. 

 

2.1.2 Aprendizagem no cotidiano  

 

Essa é a pergunta feita por muitos alunos: “para que eu preciso aprender isso?”

Embora um dos objetivos da matemática seja para preparar o aluno para lidar com atividades

que envolvam práticas quantitativas da realidade. Porém, não é isso que acontece, a não ser

por alguns problemas de compras, pagamentos e troco, embora a questão continue valida, a

maioria das vezes é tratada de maneira desligada do que ocorre no cotidiano e vida escolar do

aluno. Sendo que no dia-a-dia dos estudantes, aparecem diversas situações matemáticas que

podem  ser  exploradas  contextualizando  as  teorias  estudadas  e  as  situações  do  cotidiano

(TOLEDO, TOLEDO, 1997). 



Procurando  entender  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  alunos  em matemática,

buscando perceber se o gostar do aluno nessa disciplina tem a ver com o gostar do professor.

Bicudo (2004) afirma que só tínhamos o contato com a matemática na escola, todo o contato

que tinha com ela era através do professor, fazendo assim um efeito de aceitação ou não da

matéria, associado a gostar ou não do professor.  

Sendo que se um aluno estuda o Português na escola, quando está na rua, lê, fala e

escreve,  ou seja,  ele  usa  do  português  em qualquer  lugar,  o  que estuda  Geografia  tem a

oportunidade de ver em jornais revistas ou televisão, pois falam de outros países, rios, mares,

povos e do que eles fazem, e o mesmo acontece com outras disciplinas, Ciências, História,

Artes, elas aparecem nas notícias e em revistas. Ele diz que o indicado nessa situação e trazer

a matemática para o dia a dia, trazer a vida real para as aulas de matemática. 

Nas diversas tentativas em descobrir  as causas que interferem ou favorecem a

aprendizagem do aluno, Paulo Freire (1996) em seu livro “Pedagogia da Autonomia” fala que

ensinar exige querer bem aos educandos.  

 
[...] Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre  seriedade
docente e afetividade. Não é certo, sobre tudo do ponto de vista democrático, que
serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento”
me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que
devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não
posso obviamente permitir que minha afetividade interfira no cumprimento ético de
meu dever de professor no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a
avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha
por ele [...] (FREIRE, 1996 p. 28). 
 

 
E necessário que aconteça uma relação harmoniosa entre aluno e professor desde

que, o mesmo não permita que afetividade interfira na sua tomada de decisão ao avaliar seu

aluno.  Com  isso  pode-se  entender  que  uma  boa  relação  educando  e  educador  faz-  se

necessário para a melhor aprendizagem matemática do estudante. As causas são inúmeras para

as dificuldades de aprendizagem da criança, jamais se pode definir uma única causa dessas

dificuldades enfrentadas pelos discentes. 

 

2.2 Dificuldades de Aprendizagem na Matemática: quais são as causas?  

 

De  acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  da  Matemática  para  o

Ensino Fundamental, Brasil,  (1997), algumas causas das dificuldades de aprendizagem em

Matemática podem estar associadas à forma negativa presente nas primeiras experiências dos



alunos com a disciplina, como à falta de interesse e incentivo por parte da família, a didática

abordada  pelo  professor,  problemas  cognitivos,  o  não  entendimento  dos  significados  da

disciplina, à falta de interesse pelos estudos, entre outros fatores.  

Bessa  (2007),  diz  que  as  dificuldades  de  aprendizagem  em  matemática

enfrentadas pelos alunos, podem estar relacionadas ao professor por apresenta metodologias e

que  não  favorece  a  aprendizagem  do  aluno,  a  escola  por  não  apresentar  projetos  que

estimulem o aprendizado do aluno ou à família por não acompanhar a crianças dando suporte

ou orientando as crianças com as atividades da escola. 

Antunes  (2013)  afirma  que  não  se  deve  favorecer  aos  exageros,  a  educação

precisa  alcançar  os  alunos  em  diferentes  níveis  de  aprendizagem.  Cabe  aos  professores

descobrirem o  grau  de aprendizagem realizado por  seus  alunos,  aplicando atividades  que

podem ser resolvidas em diferentes graus, para que os alunos com mais dificuldades possam

realizar as tarefas dando o seu melhor. 

De acordo com Sant’ Anna (2010), o professor deve estar ciente de que ele é

apenas um mediador de aprendizagem. Por isso, faz-se necessário uma relação harmoniosa

entre educador e educando as relações interpessoais facilitam a aprendizagem. 

Antunes  (2013)  afirma  que  é  impossível  discutir  sobre  a  avaliação  da

aprendizagem  escolar  sem  antes  saber  as  teorias  e  métodos  utilizados,  ele  propõe  uma

construção de um sistema educacional  através  de algumas expectativas:  Aprendizagem só

acontece  quando  o  educado  é  capaz  de  construir  significados  e  atribuir  sentido  ao  que

aprendeu;  O  saber  não  se  faz  apenas  vias  linguísticas  e/ou  lógico-matemática,  o  que

aprendemos  pode  se  apresentado  de  diversas  linguagens,  o  aluno  apresenta  várias

inteligências  e  que  o  professor  precisa  acreditar  e  estimular  o  aluno;  A  verdadeira

aprendizagem estimula  a  memória  de  longa  duração  e  faz  do  aluno  um solucionador  de

problemas e  uma pessoa capaz  de  transferir  saberes.  Acredita  que o ensino somente  tem

sentido quando apresenta uma aprendizagem significativa. 

Esse  desafio  não  é  para  ser  desenvolvido  como  paralelo  na  aplicação  da

aprendizagem, para que a resolução da atividade ocorra, o aluno deve montar estratégias, usar

seu nível de conhecimento intelectual para realizar simulações, fazer tentativas e formular

hipóteses.  Na resolução de problemas o principal ponto não é a resposta  correta e sim o

processo pelo qual chegou ao resultado. As dificuldades de aprendizagem conforme estudos

realizados pelos autores que fundamentam essa pesquisa apresentam algumas indicações que

contribuem  para  as  dificuldades  de  aprendizagem  apresentada  pelos  alunos.  Através  do



desenvolvimento  histórico  na  resolução  de  problemas  podem-se  identificar  outras  causas

associadas às dificuldades de aprendizagem em matemática dos alunos.  

 

2.3 O Desenvolvimento Histórico na Resolução de Problemas Matemático  

 

Bicudo  (2004)  diz  que  no  início  do  século  XX,  o  ensino  da  matemática  foi

baseado  em  repetições,  recurso  da  memorização  era  muito  importante,  tempos  depois

ocorreram mudanças, os alunos deviam aprender com compreensão, ou seja, deviam entender

o que faziam, na verdade essas duas formas de aprendizagem não obtiveram sucessos com

todos os alunos. No entanto na década de 60 o ensino da matemática passou a ser influenciada

pelo movimento de renovação conhecido por Matemática Moderna, essa reforma como as

outras não contaram com a participação de professores de sala. Nessa reforma o ensino era

repassado com excesso de formalização, que se distanciava das questões práticas.  

No início da década de 70, passou-se a perceber a importância a resolução de

problemas,  os  professores  passaram  a  entender  que  a  capacidade  de  resolver  problemas

merecia mais atenção. Durante a década de 80, muitos recursos em Resolução de Problemas

foram desenvolvidos, visando à melhora do trabalho dos professores em sala de aula. Mesmo

assim  identificou-se  que  ainda  existiam  nessa  época  muitos  alunos  que  não  sabiam

matemática, mesmo sendo identificados bons estudantes em resolver problemas (BICUDO,

2004). 

A resolução de problemas é muito estudada e pesquisada pelos educadores de

matemática, por ser muito utilizada no ensino da matemática. As oportunidades de usar os

conceitos matemáticos no seu dia-a-dia estimulam o desenvolvimento e uma melhor aceitação

do aluno em relação à matemática. Não basta saber usar as operações matemáticas é preciso

aplica- lá convenientemente na resolução de situações problemas. 

A resolução de problemas visa à construção de conceitos matemáticos pelo aluno

a parti de situações que estimulem sua curiosidade matemática através de experiências com

diferentes tipos de problemas, assim o aluno envolve-se com o fazer matemática através da

criação  de  hipóteses  e  conjecturas  a  partir  da  situação-problema  proposta  (TOLEDO;

TOLLEDO, 1997). 

As situações problemas apresentadas em matemática têm como objetivo favorecer

o desenvolvimento e as habilidades do aluno que lhes permite enfrentar diversas situações em

diversos contextos tanto no ambiente escolar, quanto no dia a dia. 



As  estratégias  utilizadas  pelos  professores  para  auxiliar  os  alunos  com

dificuldades de aprendizagem em matemática, este tópico será abordaremos nos subtópico a

seguir com embasamentos nos autores que fundamenta esta pesquisa. 

 

2.4  Estratégias  utilizadas  pelos  professores  para  intervenções  dos  alunos  com

dificuldades em matemática  

 

Toledo  e  Toledo  (1997),  dizem  que  alguns  professores,  por  considerarem  a

matemática uma ciência hipotético-dedutiva, deve ser apresentada às crianças dessa mesma

forma, e assim exigir das crianças um nível de abstração e formalização que vai muito além

da  sua  capacidade,  o  método  encontrado  pelos  alunos  é  a  memorização  de  alguns

procedimentos que lhes permitem chegar ao resultado.  

Outros  professores  apresentam um método  mais  dedutivo,  que  caracterizam o

raciocínio lógico matemático de um adulto. Esse método e construído aos poucos, à medida

que  a  criança  interage  com o  meio.  Esses  professores  preferem adotar  um método  mais

intuitivo,  indutivo,  que  são  respeitados  os  conhecimentos  prévios  de  cada  aluno,  lhes

oferecem oportunidade  de  realizar  experiências,  estabelecer  relações  entre  eles,  construir

hipóteses e testá-las e construir o conceito. Os alunos desses professores são os que vêem a

matemática com mais tranquilidade e segurança. 

Para Fossa e Bezerra (1998), a dificuldade de compreensão da Matemática entre

os estudantes decorre de fatores variados, principalmente da maneira pela qual os conteúdos

de Matemática têm sido ensinados pelos professores. Podem ser vistas práticas pedagógicas

que não favorecem a participação ativa do aluno, que não estimulam sua imaginação e a sua

criatividade. 

A maioria dos alunos não sabe, não compreende ou simplesmente não gosta de

Matemática,  pois  a  abordagem  de  ensino-aprendizagem  utilizada  pelos  professores  é

tradicional,  não  se  fundamenta  implícita  ou  explicitamente  em  teorias  empiricamente

validadas,  mas  em  uma  prática  educativa  e  na  sua  transmissão  através  dos  anos.  Os

professores de Matemática tentam desculpar-se alegando que “a Matemática é uma ciência

exata, não muda” (MORAES; RENZ, 2005 p. 29). 

Bicudo (2004) ao analisar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, diz que

muitos  alunos  têm dificuldades  de  aprender  conceitos  matemáticos  e  poucos  percebem a

utilidade e aplicação do que aprendeu. Alguns professores agem de maneira equivocada ao



tentar estimular os alunos, pois começam com recompensas e depois passam para punições,

outro  tomam atitudes  na  defensiva  que  os  alunos  não aprendem por  falta  de interesse,  a

ausência de capacidade, porém essa fata de entendimento da matemática, pode ocorrer devido

à metodologia do professor, que utiliza uma linguagem e simbolismos muito particular.  

A profissão docente exige um desenvolvimento ao longo de sua carreira, pois ele

precisa manter o ensino da matemática adaptado para todos os alunos. Não basta o professor

conhecer formulas e teorias, é preciso trabalho e pesquisa para renovar e não ensinar só o que,

e  como  lhe  foi  ensinado.   Conforme  a  necessidade  de  compreensão  das  estratégias  dos

professores na intervenção dos alunos com dificuldades em matemática, Bicudo (2004) afirma

que: 

 
 

[...] Ao professor de matemática cabe o papel de valorizar essa disciplina tornando-a
prazerosa. Criativa e, mais ainda, tornando-a útil, garantindo, assim, a participação e
o interesse, da parte dos alunos, assim como da comunidade, a fim de proporcionar
um aprendizado eficiente e de qualidade (BICUDO, 2004 p. 57). 

 
 

Antunes (2013) diz quero foco de uma avaliação de aprendizagem não deve estar

centrado  no  conteúdo  trabalhado,  e  sim  na  capacidade  em  que  o  aluno  demonstra  em

contextualizar  o  que  aprendeu  em  outras  situações  ou  mesmo  em  outra  matéria.  Só

aprendemos alguma coisa, quando podemos utilizá-la. O professor deve se preocupar sempre

coma a aprendizagem construída pelos alunos.  

Para que o desenvolvimento do aluno possa ser avaliado, esta avaliação deve ser

contínua, acumulativa,  descritiva e compreensiva,  o professor precisar organizar diferentes

situações  de aprendizagem, através de um plano de aula  elaborado para atender  todos os

alunos. Sendo que não existe uma questão de melhor ou pior para avaliar a aprendizagem do

aluno, o importante é que a avaliação seja elaborada de forma a permitir que o professor e o

aluno percebam se o objetivo foi alcançado de forma que contribua com o crescimento na

aprendizagem do aluno (SAN’T ANNA, 2010). 

Ao  ensinar  matemática  o  professor  deve  motivar,  estimular  a  criatividade  do

aluno, desenvolver a capacidade do trabalho coletivo, assim os alunos terão oportunidade de

ler,  interpretar e encontrar soluções para os problemas apresentados no âmbito escolar ou

situações problemas do cotidiano.  

 

 



3 METODOLOGIA 

 

Essa  pesquisa  tem caráter  exploratório,  descritivo  com abordagem qualitativa,

Severino (2013) diz que ”São várias as metodologias de pesquisa que podem adotar uma

abordagem  qualitativa,  modo  de  dizer  que  faz  referência,  mas  aos  seu  fundamentos

epistemológicos  do  que  propriamente  a  especificidades  metodológicas”  No  entanto  Gil,

(2002) relata que uma pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, entrevistas

com pessoas  que  fazem parte  do  problema  pesquisado  e  apresenta  um planejamento  de

pesquisa bem flexível. A e área de campo a ser desvendada, uma instituição educacional de

ensino fundamental privado, que será realizada na sala do 5° ano na disciplina de matemática.

Uma pesquisa descritiva propõe maior ligação com o problema, podendo construir hipóteses e

tem como objetivo melhorar as ideias ou descobertas de instituições. O seu planejamento

pode ser flexível, de modo que possa ser analisado os diversos aspectos a serem estudados

(GIL, 2002). 

As observações foram realizadas na sala do 5º ano na disciplina de matemática, no

período de estágio, percebeu-se que alguns alunos apresentavam dificuldades na interpretação

e resolução de problemas matemático. Conforme observações os professores apresentavam os

problemas de forma totalmente descontextualizada de situações apresentadas no cotidiano dos

alunos.  A coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de  um questionário  atribuído  a  (n=4)

professores (as) e (n=16) alunos, com o objetivo de colher dados para o objeto da pesquisa.

Gil que é preciso alguns procedimentos para auxiliar na coleta dos dados, é importante buscar

apoio  de  uma  pessoa  responsável  pelo  local,  aliar-se  a  pessoas  que  tenham interesse  na

pesquisa,  fornecer  aos  membros  da  pesquisa  as  informações  obtidas,  e  principalmente

preservar  a  identidade  dos  respondentes,  e  Severino  (2013) define questionário como um

conjunto de questões organizadas e desenvolvidas para colher informações escritas por parte

dos sujeitos pesquisados, com a intenção de conhecer a opinião dos envolvidos no assunto

estudado. 

Essa  investigação  também foi  desenvolvida  através  de  pesquisa  bibliográfica,

iniciando com a história da matemática e sua evolução. Severino (2013) confirma que uma

pesquisa  bibliográfica  ocorre  a  partir  dos  materiais  disponíveis  decorrentes  de  pesquisas

anteriores em materiais impressos, que devem ser utilizados documentos de categoria teórica

já trabalhado por outros pesquisadores devidamente registrado.  



Foram estudadas as causas que dificultam a aprendizagem dos alunos do 5° ano

no  processo  de  resolução  de  problemas  matemáticos,  bem  como  a  contextualização  dos

conteúdos abordados com ações vivenciadas no dia a dia. Depois, são analisados os motivos

do baixo desempenho dos alunos nas avaliações e a gravidade dos resultados que esse fator

influencia na vida escolar, as causas que dificultam a aprendizagem do aluno no ensino da

matemática;  e  por  último,  algumas  sugestões  para  melhoria  no  processo  ensino  e

aprendizagem da matemática dentro da sala de aula. 

A coleta dos dados ocorreu de forma remota, através de questionários emitidos via

online na ferramenta  Google Forms, tendo sido realizada em dois dias e compreendendo a

disponibilidades dos participantes. Logo após a coleta do material para análise da pesquisa, as

respostas foram analisadas e contextualizadas com os autores adotados para fundamentação e

análise dos dados da pesquisa. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DE DADOS 

 

4.1 Percepção docente sobre as dificuldades de aprendizagem na Matemática 

 

Este estudo possui relevância centrada na necessidade encontrada pelos alunos do

5° ano do ensino fundamental em uma Escola de Educação Infantil e Fundamental de ensino

privado, localizada na cidade de Fortaleza. Diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos

em interpretar e resolver problemas matemáticos. Sabe-se que não é fácil para o professor,

tampouco para o aluno, o estudo da matemática na resolução de problemas. E diversas são as

dificuldades encontradas para os alunos em interpretar e solucionar os problemas matemáticos

mesmo que sejam situações que envolvam desafios do dia a dia.  

Neste  momento  são  apresentados  os  resultados  de  seis  questionamentos,  cada

pergunta representada pela letra P e respondentes por R1, R2, R3 e R4, que tratam sobre

perfil, plano de aula, metodologia do professor, práticas avaliativas, desafios e/ou dificuldades

enfrentadas pelos professores em trabalhar com alunos com dificuldades em matemática, e, a

relação aluno/professor.  

 



4.1.1 Perfil do respondente 

 

Neste tópico pretende-se traçar o perfil do entrevistado levando em consideração,

sua formação acadêmica e  tempo de atuação através de questionamentos  apresentados no

Quadro 1.  

 
Quadro 1: Perfil  

P. Qual a sua formação acadêmica? E há quanto tempo atua como professor (a) de matemática? 
SUJEITOS RESPOSTAS 

R1 Graduando em licenciatura em matemática.  Efetivamente 3 meses,  porém tenho 2 anos de
experiência como professor estagiário na rede pública. 

R2 Graduada em Licenciatura Plena em Matemática. 5 anos e meio. 
R3 Pedagogia. 2 anos. 
R4 Graduação Completa, 3 anos. 

Fonte: Da pesquisa (2020). 

De  acordo  com  a  análise  dos  dados  no  quadro  1,  verificou-se  que  todos  os

professores estão ativos em sala de aula e apresentam currículo com experiências na área da

matemática. Torna-se um fator imprescindível o desenvolvimento profissional do professor de

matemática,  na  busca  constante  por  conhecimentos,  através  de  pesquisas,  formações

continuadas e trocas de melhores práticas através de seus pares.  Bicudo (2004) diz que a

profissão docente exige um desenvolvimento ao longo de sua carreira, que é preciso manter o

ensino da matemática adaptado para todos os alunos. Não basta o professor conhecer formulas

e teorias, é preciso trabalho e pesquisa para renovar e não ensinar só o que e como lhe foi

ensinado.  

 

4.1.2 Planejamento de aula de matemática 

 

Sobre a análise detalhada das práticas realizadas pelos professores de matemática

ao elaborar o seu plano de aula, faz-se necessário a referida categoria apresentada no quadro

2.  

 

Quadro 2: Planejamento de aula de matemática 

P. Que aspectos você considera indispensáveis, para realizar o planejamento da aula de matemática? 
SUJEITOS RESPOSTAS 

R1 Conteúdo; duração da aula; exemplo/exercícios. 
R2 Conhecimento prévio da turma, diversas fontes de pesquisa e abordagens diferentes de colegas

a respeito do assunto a ser trabalhado. 
R3 Compreensão de conceitos pré-estabelecidos pela faixa etária das crianças da turma. 
R4 Tempo, dificuldade, ludicidade e criatividade. 



Fonte: Da pesquisa (2020). 
 

Os respondentes R1 e R4 consideram como indispensável à elaboração de um bom

plano de aula de matemática, concordando que devem considerar o tempo de aula, no entanto,

R2 diz que considera o conhecimento prévio da turma. Já R1 e R3 corroboram com a ideia de

que é  preciso  ter  um bom conhecimento  do  conteúdo que  será ministrado.  R4 considera

também  as  dificuldades,  ludicidade  e  criatividade.  E  R1  cita  que  também  deve  ser

indispensável no seu plano de aula os exemplos e exercícios. 

Antunes (2013), diz que cabe aos professores descobrir o grau de aprendizagem de

seus alunos, e devem ser aplicadas atividades que podem ser resolvidas em diferentes formas,

para que os alunos com mais dificuldades possam realizar as tarefas dando o seu melhor.  

Toledo e Toledo (1997), dizem que os professores que apresentam um método, mais

intuitivo  e  dedutivo  que  consideram  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  lhes  dando

oportunidade de fazer experiencias e estabelecer relações, esses educandos são os que veem a

matemática com mais facilidade e segurança. 

Como observado sobre o que os respondentes R1, R2. R3 e R4 e os teóricos Antunes

(2013),  e  Toledo e Toledo (1997),  o respondente R2 corrobora com as ideias de Antunes

(2013) e Toledo e Toledo (1997) que é necessário por parte do professor descobrir o grau de

aprendizagem do aluno, ou seja, ter um conhecimento prévio da turma. R1 em seu plano de

aula precisa de exemplos e exercícios para facilitar  a aprendizagem do aluno, no entanto

Antunes (2013) complementa que devem ser aplicadas atividades que possam ser resolvidas

de diferentes formas, para que os alunos com dificuldades possam resolver as tarefas. R3 e R4

apenas consideram outros conceitos que diferem dos autores. 

 

4.1.3 Dificuldades de aprendizagem na resolução de problemas matemáticos 

 

Este espaço pretende identificar as soluções definidas pelos professores em benefício

aos alunos com dificuldades de aprendizagem na resolução de problemas matemático, por isso

enfatiza-se necessário a referida pergunta apresentada no quadro 3. 

  



Quadro 3: Dificuldades de aprendizagem na resolução de problemas matemáticos 

P.  Como você  lida  com os  alunos  que  apresentam dificuldades  de  aprendizagem na  resolução  de  problemas
matemáticos? 
SUJEITOS RESPOSTAS 

R1 Tento explicar o conteúdo novamente usando outros exemplos. 
R2 Trabalho  com  diversos  níveis  de  questões,  atendo  de  forma  particular  e  incito  o  gosto  pela

disciplina com atividades que fogem da rotina lousa e professor, como trabalhos e jogos em grupo.

R3 Utilizando metodologias diferentes para uma melhor compreensão do ensino 

R4 Dou atenção maior, peço que sempre tirem suas dúvidas. 

Fonte: Da pesquisa (2020). 

 

Dentre  as  alternativas  definidas  pelos  professores  em  como  lidar  com  as

dificuldades de aprendizagem dos alunos na resolução de problemas matemáticos, R2 e R3

concordam que deve ser aplicada uma metodologia diferenciada, R2 acrescenta que além de

incitar o aluno a gostar da disciplina, foge da rotina e usa jogos e trabalhos em grupo, porém

R1 e R2 procuram dar  maior atenção aos alunos com dificuldades e repetem o conteúdo

estudado. 

Para Fossa e Bezerra (1998), a dificuldade de compreensão da Matemática entre 

os estudantes decorre de fatores variados, principalmente da maneira pela qual os conteúdos

de Matemática têm sido ensinados pelos professores. Práticas pedagógicas que não favorecem

a participação ativa do aluno, que não estimulam sua imaginação e a sua criatividade. Moraes

e  Renz  (2005)  acrescentam  que  a  maioria  dos  alunos  não  sabe,  não  compreendem  ou

simplesmente não gostam de Matemática, pois a abordagem de ensino-aprendizagem utilizada

pelos professores é tradicional. 

Como observado sobre o que foi respondido por R1, R2, R3 e R4 e os teóricos

Fossa e Bezerra (1998) e Moraes; Renz (2005), o respondente R2 corrobora com as ideias de

Fossa e bezerra (1998) de que para uma boa compreensão de matemática, faz-se necessário

uma  pratica  pedagógica  que  favoreça  a  criatividade  do  aluno,  já  R2  emprega  uma

metodologia que estimula os alunos através de jogos e trabalhos em equipe, R3 também usa

metodologias diferentes.  Já R1 e R4 adotam uma metodologia mais tradicional utilizando

repetição do conteúdo e exercícios, que é considerado por Moraes e Renz (2005) que essa

abordagem de ensino favorece para o aluno não gostar e não compreender a matemática.  

 

4.1.4 Práticas avaliativas 

 



Para entender os tipos de avaliações propostas pelos professores aos seus alunos,

entende-se a necessidade da devida pergunta apresentada no quadro 4. 

Quadro 4: Práticas avaliativas 
P. Quais as principais práticas que você utiliza na avaliação de seus educandos na disciplina de matemática? 
SUJEITOS RESPOSTAS 
R1 Atividade; provas; desafios. 

R2 Avaliação contínua, formativa e somativa. Provas, trabalhos, atividades e participação do aluno. 

R3 Utilizo alguns jogos de perguntas e testes feitos em sala 
R4 Provas, Exercícios Resolvidos e Trabalhos apresentados. 

Fonte: Da pesquisa (2020). 
 

Os respondentes R1, R2, R3 e R4 concordam que os alunos devem ser avaliados

através de provas, no entanto R1 e R3 também acrescentam que exercícios e trabalhos e/ ou

desafios realizados em sala de aula. R3 afirma que além de testes, realiza jogos de perguntas

para avaliar seus alunos. Porém, R2 complementa que a avaliação deve ser formativa e deve

ser avaliada também a participação do aluno. 

Antunes  (2013)  diz  que  uma  avaliação  de  aprendizagem  não  deve  focar  no

conteúdo estudado, e sim na capacidade que o aluno tem em contextualizar o que aprendeu,

porém San’t Anna (2010), diz que para um aluno ser avaliado, a avaliação deve ser continua,

acumulativa, descritiva e compreensiva e o professor precisa elaborar um plano de aula de

modo que possa atender a todos. 

O  respondente  R2  concorda  com  San’t  Anna  (2010),  quando  discorre  que  a

avaliação deve ser contínua e deve ter a participação do aluno. Os respondentes R1, R3 e R4

utilizam práticas avaliativas como provas, exercícios e testes feitos em sala de aula, que estão

em desacordo com Antunes (2013) que diz que avaliação de aprendizagem não deve focar no

conteúdo apresentado, e sim na capacidade do aluno de contextualizar o que aprendeu. 

 4.1.5 Desafios em ensinar matemática para alunos com dificuldades em solucionar 
problemas matemáticos 

 



Com a  finalidade  de  entender  os  desafios  e/ou  dificuldades  encontradas  pelos

professores em trabalhar com alunos que apresentem dificuldades em aprender matemática,

observa-se a importância da pergunta apresentada no quadro 5. 

Quadro 5: Desafios em ensinar matemática 

P. Quais os maiores desafios e/ou dificuldades na realização do trabalho com os alunos que têm dificuldades de 
interpretar e solucionar problemas matemáticos? 

SUJEITOS RESPOSTAS 
R1 Bom, a maior dificuldade é que você vai ter que explicar o conteúdo novamente e se o aluno

persistir no erro, a única alternativa que vejo é a de tentar exercitar somente a estratégia para
questões semelhantes. 

R2 Pessimismo, matemática básica muito fraca e falta de apoio da família. 
R3 Compreensão da dificuldade do aluno por parte da família, e se ter um acompanhamento mais

contínuo, pois na maioria das vezes iniciamos um trabalho com os alunos onde demanda algum
tempo  para  que  se  possamos  ver  resultados,  mas  para  os  responsáveis  isso  não  é  bem
compreendido o que  muitas  vezes  acontece  o abandono desse  auxílio  por  parte  dos  próprios
alunos e pais. 

R4 Tentar proporcionar um entendimento para eles, mostrando o porquê daquilo. 

Fonte: Da pesquisa (2020). 

 

Os principais desafios apresentados pelos professores em lidar com alunos com

dificuldades de aprendizagem em matemática são para R2 e R3, a falta de apoio da família

que contribui para essa dificuldade. R1 considera como maior dificuldade, ter que explicar

mais  uma vez  o  conteúdo  dado,  no  entanto  R4  afirma  que  a  maior  dificuldade  é  tentar

proporcionar um entendimento, mostrando os porquês.  

Para Tatto e Scapin (2004) as experiências, sendo positivas ou negativas, obtidas

no convívio familiar, podem levar a criança a não gostar e até sentir dificuldades no processo

de aprendizagem da Matemática, mesmo antes de entrar na escola.  

Para Bicudo (2004) alguns professores agem de maneira  equivocada ao tentar

estimular os alunos, pois começam com recompensas depois passam para punições, outros

tomam atitudes na defensiva que os alunos não aprendem por falta de interesse ou falta de

capacidade,  porém  essa  falta  de  entendimento  da  matemática  pode  ocorrer  devido  à

metodologia do professor que utiliza linguagem e simbolismos muito particular.   

Conforme análise dos respondentes e dos autores Tatto e Scapin (2004) e Bicudo

(2004), R2 e R3 confirmam que um dos desafios do professor é a falta de apoio da família,

assim como, Tatto e Scapin (2004) dizem que experiências positivas e negativas obtidas no

convívio familiar podem interferir no processo de aprendizagem do aluno.  



O respondente R1 afirma que a maior dificuldade e ter que repetir a explicação,

que vai a desacordo com as afirmações de Bicudo (2004), pois diz que, alguns professores

demostram  atitudes  defensivas  que  os  alunos  não  aprendem  por  falta  de  interesse  e

capacidade,  essa  fata  de  entendimento  pode  ocorrer  devido  a  metodologia  utilizada  pelo

professor  que  emprega  uma  linguagem  e  simbolismos  muito  particulares,  dificultando  o

interesse  e  a  aprendizagem do  aluno.  No  entanto  R4  procura  mostrar  um entendimento

contextualizando o conteúdo. 

 

4.1.6 Relação aluno professor 

 

Com a necessidade de compreender se uma boa relação entre aluno e professor

interfere  na  aprendizagem  da  matemática,  ressalta-se  a  necessidade  da  devida  pergunta

apresentada no quadro 6. 

Quadro 6: Relação aluno professor 
P. Você considera importante uma boa relação entre aluno e professor para a aprendizagem de matemática? 

SUJEITOS RESPOSTAS 
R1 Sim, essencial. 
R2 É interessante, mas há uma linha muito tênue entre boa relação x amizade na cabeça dos alunos,

que por vezes, ainda não têm maturidade suficiente para discernir e entender os limites, por isso
não deve ser fator decisivo, tendo em vista que a relação profissional é o que deve prevalecer 

R31 Sim. Extremamente necessária! O vínculo é muito importante dentro âmbito escolar em especial
as seriações iniciais, onde se tem uma facilidade de perceber as dificuldades em que o aluno
enfrenta mediante os desafios. 

R4 Com certeza, se os alunos não tiverem uma boa relação com o professor já gera um bloqueio
adicional na aprendizagem. 

Fonte: Da pesquisa (2020). 
 

Os respondentes R1, R3 e R4 concordam que é importante manter a boa relação

entre aluno e professor para uma aprendizagem adequada em matemática, R4 acrescenta que

se não tiver boa relação, o aluno já sente um bloquei adicional na aprendizagem. Entretanto,

R2 discorda, explicando que entre a relação aluno/professor existe uma linha muito tênue,

pois, às vezes o aluno não tem maturidade suficiente para discernir e entender os limites, e

que por isso essa relação não deve ser um fator decisivo e que o profissional é que deve

prevalecer. 



Sant’ Anna (2010) define que o professor é apenas o mediador da aprendizagem,

onde  se  faz  necessária  uma  relação  harmoniosa  com  os  educandos  e  que  as  relações

interpessoais  facilitam  a  aprendizagem.  Freire  (2003)  afirma  que,  do  ponto  de  vista

democrático, não é necessário ser mais severo, mais frio e mais distante do aluno para ser um

bom professor, desde que não permita que a afetividade interfira no cumprimento ético do seu

trabalho. 

Conforme observado pelos respondentes e os autores Sant’ Anna (2010) e Freire

(2003), os respondentes R1, R3 e R4 concordam com a afirmativa de Sant’ Anna de que é

necessária uma relação harmoniosa entre professores e alunos e que essa afetividade facilita a

aprendizagem do estudante.  

Freire (2010) diz que pode existir uma relação de afetividade entre professor e

aluno desde que não interfira no seu trabalho pedagógico, R2 diz que nem sempre os alunos

têm maturidade para discernir os limites, por isso R2 não considera um fator decisivo para a

aprendizagem do aluno e que a relação profissional é que deve prevalecer. 

 

4.2 Percepção discente sobre as dificuldades de aprendizagem em matemática. 

 

Neste  espaço  são  analisadas  as  respostas  dos  alunos  no  que  se  refere  as

dificuldades de aprendizagem em matemática, a pesquisa fundamenta-se em (n=5) perguntas,

realizadas  a  (n=16)  alunos.  Os  questionamentos  aplicados  foram  sobre  as  primeiras

experiências com a matemática, participação dos pais no desenvolvimento escolar dos alunos,

relação  aluno/  professor  (a)  de  matemática  e  facilidade  em  aprender  novo  conteúdo  de

matemática. 

 

4.2.1 Primeira Experiência com a Matemática 

 

Neste  espaço trataremos  sobre  a  importância  de como ocorreram às  primeiras

experiências  dos  alunos  com  a  matemática.  Levaremos  em  conta  a  seguinte  pergunta

apresentada no quadro7. 

 

 

 



 

Quadro 7: Primeira experiência com a matemática. 

P. Como foi a sua primeira experiência com a matemática? 

SUJEITOS RESPOSTAS 
R1 Boa 
R2 Ótima 
R3 Boa 
R4 Ótima 
R5 Ruim 
R6 Boa 
R7 Boa 
R8 Ótima 
R9 Boa 
R10 Ruim 
R11 Ótima 
R12 Boa 
R13 Boa 
R14 Péssima 
R15 Péssima 
R16 Boa 

Fonte: Da pesquisa (2020). 

 

  

 

Com  base  nas  respostas  obtidas,  50%  (n=8)  dos  respondentes  afirmam  que

tiveram uma boa experiência com matemática; 25% (n=4) consideram ótimas, esse primeiro

contato e as que consideram ruim foram 13% (n=2), os alunos que consideram péssimo sua

primeira experiência com a matemática são 12% (n=2). 

Para Tatto e Scapin (2004), as experiências sendo positivas ou negativas, obtidas

no convívio familiar, podem levar a criança a não gostar e até sentir dificuldades no processo

de  aprendizagem de  Matemática,  mesmo antes  de  entrar  na  escola.  No entanto  Toledo e

Toledo (1997) dizem que o objetivo da matemática é para preparar o aluno a desenvolver

práticas quantitativas da realidade,  porém isso não acontece e muitas vezes é tratada sem

relação nenhum com o que ocorre no dia a dia. 

Diante  das  respostas  citadas  pelos  alunos,  13%  (n=2)  não  gostaram  do  seu

primeiro contato com a matemática e  12% (n=2) consideraram uma péssima experiência,

levando em conta as considerações de Tatto e Scapin (2004) de que as primeiras vivências

com a matemática positivas ou negativas, até mesmo antes de entrar na escola podem levar a

criança a não gostar e sentir dificuldades na matemática. 25% (n=4) consideram ótimos os

primeiros momentos coma matemática, enquanto 50% (n=8) diz que foram boas.  



Conforme Toledo e Toledo (1997) o objetivo da matemática é preparar o aluno

para solucionar práticas quantitativas da realidade, e com a aplicação de situações problemas

que envolvam a realidade dos alunos fica mais fácil a aprendizagem. 

 

4.2.2 Participação dos Pais no Desenvolvimento Escolar 

 

Tratamos aqui sobre aparticipação dos pais com o desenvolvimento escolar dos

seus filhos, levantando o seguinte questionamento apresentado no quadro 8. 

Quadro 8: Participação dos pais com o desenvolvimento escolar dos alunos 

P. Os seus pais participam e acompanham na resolução das atividades de 
matemática? 
SUJEITO RESPOSTA 
R1 Sim 
R2 Sim 
R3 Às vezes 
R4 Às vezes 
R5 Sim 
R6 Não 
R7 Sim 
R8 Às vezes 
R9 Às vezes 
R10 Sim 
R11 Sim 
R12 Sim 
R13 Não 
R14 Às vezes 
R15 Sim 
R16 Não 
Fonte: Da pesquisa (2020). 

 

       Gráfico 2: Participação dos pais com o desenvolvimento escolar dos alunos 



Fonte: Da pesquisa (2020). 

 

Os dados analisados no quadro mostram que 50% (n=8) afirmam participação dos

pais, enquanto 19% (n=3) admitem que os pais não participam em auxiliá-los nas atividades

de matemática. Porém 31% (n=5) dizem que os pais às vezes participam em auxiliar os alunos

nas atividades de matemática.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, apontam que algumas causas das

dificuldades  de  aprendizagem  em  Matemática  podem  estar  associadas  à  forma  negativa

presente  nas  primeiras  experiências  dos  alunos  com  a  disciplina,  à  falta  de  interesse  e

incentivo por parte da família [...]. (BRASIL, 1997). 

Bessa (2007), também se refere às dificuldades de aprendizagem em matemática

enfrentadas pelos alunos, que pode está também associada às famílias por não darem suporte

ou não poder ajudar o aluno.  

A minoria de 19% (n=3) que não tem o apoio da família estão em desacordo com

o que diz Brasil (1997) de que a falta de incentivo da família dificulta essa aprendizagem.

Porém 31% (n=5) só conseguem o apoio dos pais às vezes, que assim também não participam

ativamente do processo educacional dos alunos. 

Conforme identificado entre os respondentes e documento Brasil, (1997) e Bessa

(2007), 50% (n=8) dos respondentes têm o apoio da família para resolver suas atividades de

matemática, que estão em acordo com o autor Bessa (2007) que diz que a falta de apoio da

família pode está associado às dificuldades de aprendizagem do aluno.  

 

4.2.3 Relação Aluno/Professor (a) de Matemática 

 



Neste tópico é identificado como ocorre a relação aluno professor de matemática 

com base na pergunta apresentada no quadro 9. 

Quadro 9: Relação aluno/ professor (a). 

P. Como é sua relação com o seu professor (a) de 
matemática? 

SUJEITOS RESPOSTAS 
R1 Boa 
R2 Ótima 
R3 Péssima 
R4 Ruim 
R5 Ruim 
R6 Boa 
R7 Boa 
R8 Ótima 
R9 Boa 
R10 Boa 
R11 Boa 
R12 Péssima 
R13 Boa 
R14 Ótima 
R15 Ótima 
R16 Boa 

Fonte: Da pesquisa (2020). 

 
Nos dados pesquisados 50% (n=8), têm boa relação com o professor, e 25% (n=4)

manifestam manter uma ótima relação com seu professor, e uma amostra de 13% (n=2) e 12%

(n=2)  afirmam  que  possuem  respectivamente,  uma  péssima  ou  ruim  relação  com  o  seu

professor. 

Sant’ Anna (2010) diz que o professor é apenas o mediador de aprendizagem, por

isso uma relação harmoniosa entre educador facilita a aprendizagem. No entanto Freire (2013)

diz que a afetividade é necessária desde que não interfira no seu trabalho com o aluno. 

Ao ser analisados a visão dos respondentes e autores Sant’ Anna (2010) e Freire

(2013), considera-se que os 50% (n=8) desenvolveram boa relação com o professor, que está

relação harmoniosa que foi citado por Sant’ Anna (2010) facilita a aprendizagem, no entanto

13% (n=2) e 12% (n=2) possuem respectivamente, uma péssima ou ruim relação com o seu

professor.  Freire  (2013) afirma  que  essa  relação não interfere  no  trabalho pedagógico  do

professor, e 25% (n=4) tem uma ótima relação com o professor. 

 



4.2.4 Facilidade em Aprender Novo Conteúdo de Matemática 

 

Quanto à importância em identificar a facilidade ou não em aprender um novo 

conteúdo, deve-se considerar a seguinte pergunta apresentada no quadro 10. 

 

Quadro 10: Facilidade em aprender novo conteúdo de matemática 
P. Quando é explicado um novo conteúdo de matemática, você tem facilidade em aprender? 

SUJEITOS RESPOSTAS 

R1 Sim 

R2 Às vezes 

R3 Não 

R4 Não 

R5 Às vezes 

R6 Sim 

R7 Às vezes 

R8 Às vezes 

R9 Sim 

R10 Às vezes 

R11 Sim 

R12 Às vezes 

R13 Às vezes 

R14 Às vezes 

R15 Não 

R16 Sim 

Fonte: Da pesquisa (2020). 
 
 
 Gráfico 4: Facilidade em aprender novo conteúdo de matemática 

 

A  metade  dos  respondentes,  ou  seja,  50%  (n=8)  apresentam  facilidade  em

aprender um novo conteúdo, porém 31,3% (n=5), só às vezes conseguem entender facilmente

o conteúdo, e somente 18,7% (n=3) não conseguem entender facilmente um novo conteúdo

explicado. 

Antunes (2013) considera que a educação precisa alcançar os alunos em diferentes

níveis de aprendizagem. E o professor precisa conhecer seus alunos, aplicar atividades que



possam ser resolvidas de diferentes formas, dando oportunidades a todos a encontrarem os

resultados dando o seu melhor.  

Para Fossa e Bezerra (1998) a dificuldade de compreensão dos alunos ocorre por

vários  fatores,  principalmente  por  algumas  práticas  pedagógicas  que  não  favorecem  a

participação e não estimulam a imaginação e a criatividade do aluno. 

Os respondentes no total de 50% (n=8) apontaram que só às vezes entendem um

novo conteúdo, outros 18,8% (n=3) disseram que não entendem de forma nenhuma um novo

conteúdo, diante dessas dificuldades enfrentadas pelos alunos, Fossa e Bezerra (1998) dizem

que algumas práticas pedagógicas por não favorecerem a participação e não serem capazes de

causar  estímulos  à  criatividade  dos  alunos,  os  mesmos  têm  dificuldade  em  aprender  o

conteúdo.  

Para 31,3% (n=5) dos respondentes existe a facilidade em aprender a matemática,

e  diante  disso,  Antunes  (2013)  afirma que  quando o  professor  conhece  o  aluno  e  aplica

atividades que apresentam diversas formas de solução, os alunos conseguem chegar a um

resultado dando o seu melhor. 

 

4.2.5 Matemática/Aluno 

 

Quanto  ao  interesse  do  aluno  por  matemática,  foi  necessário  fazer  um

levantamento com a seguinte pergunta apresentada no quadro 11. 

 

Quadro 11: Matemática/aluno.  

P. Você gosta de estudar matemática? 

SUJEITOS RESPOSTAS 

R1 Sim 

R2 Às vezes 

R3 Não 

R4 Não 

R5 Sim 

R6 Sim 

R7 Sim 

R8 Não 

R9 Às vezes 



R10 Sim 

R11 Sim 

R12 Sim 

R13 Sim 

R14 Sim 

R15 Não 

R16 Sim 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diante do levantamento, 62,5% (n=10) afirmam gostar da disciplina, no entanto

12,5% (n=2), responderam que só às vezes gostam de matemática, enquanto um total de 25%

(n=4), dizem que não gostam de estudar matemática. 

A maioria dos alunos não sabe, não compreendem ou simplesmente não gostam 

de  Matemática,  pois  a  abordagem  de  ensino-aprendizagem  utilizada  pelos  professores  é

tradicional (MORAES; RENZ, 2005). Na visão de Bicudo (2004) o professor deve valorizar

sua disciplina, para que ela seja prazerosa e criativa, e assim levar o aluno a querer participar

e  demonstrar  interesse,  pois  o  educador  agindo assim proporciona  uma aprendizagem de

qualidade. 

A  maioria  dos  pesquisados,  totalizando  62,5%  (n=10)  afirmam  gostar  da

disciplina de matemática, nessa situação, Bicudo (2004), diz que se o professor valorizar sua

disciplina, e apresenta aulas prazerosas e criativas, pode levar o aluno a querer participar das

aulas mostrando interesse. Enquanto 25% (n=4) responderam que não gostam de matemática

e 12,5% (n=2) consideram gostar só às vezes dessa disciplina, nesse contexto Moraes e Renz

(2005), dizem que a maioria dos alunos não sabe ou não gostam de matemática devido a

abordagem tradicional utilizada por alguns professores. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após  descobrir  algumas  das  causas  das  dificuldades  de  aprendizagem  na

interpretação  e  resolução  de  problemas  matemáticos  dos  alunos  do  5º  ano  do  ensino

fundamental, verifica-se que pode estar relacionada às metodologias aplicadas, famílias que

não acompanham a vida escolar dos filhos e a relação de afetividade aluno/ professor. 

Com base na pesquisa realizada, a escola e professores, cientes da problemática

devem elaborar projetos, que tragam as famílias para participar mais da educação escolar dos

alunos, dando um apoio como base e motivação para que os alunos tenham prazer em realizar

atividades matemáticas em casa com a família.  

Os professores devem participar de formação continuada, escolher as melhores

práticas com seus pares e assim poder elaborar projetos que possam ajudar na prática docente.

Podendo ser preparados planos de aula com metodologias mais criativas e motivadoras, e

deste modo, contribuir para que os alunos aprendam a gostar da disciplina de matemática com

aulas mais eficazes e contextualizadas, principalmente com temas do cotidiano dos alunos,

desse modo essa pesquisa poderá contribuir para reflexões tanto da escola, professores, alunos

e familiares, e assim possa ser desmistificado o conceito de que a maioria dos alunos não

gostam de matemática. 

Para  que  ocorram  mudanças  significativas  na  educação  matemática,  faz-se

necessária uma reflexão dos professores sobre suas práticas pedagógicas realizadas, precisa-se

que seja  realizada uma autoanalise,  em como as aulas estão sendo interpretadas,  se estão

sendo  direcionadas  à  todos  os  alunos,  os  educandos  com  dificuldades  de  aprendizagem

poderão identificar e solucionar as situações problemas que são propostas, descobrindo seu

próprio caminho de resolução através de varias possibilidade de resultados. 

Com  os  resultados  das  análises,  baseando-se  num  dos  relatos  que  um  dos

professores respondentes fala sobre sua metodologia, de que: “Trabalho com diversos níveis

de questões, atendo de forma particular e incito o gosto pela disciplina com atividades que

fogem da rotina lousa e professor, como trabalhos e jogos em grupo”, é possível perceber que

os professores  que aplicam metodologias diferenciadas,  com aulas  mais  criativas,  os  seus

alunos  têm maior  aceitação  da  matemática  e  demostram maior  facilidade  em solucionar

problemas matemáticos. 

As  práticas  pedagógicas  que  são  desenvolvidas  por  alguns  professores  para

ensinar os alunos do 5°ano do ensino fundamental na interpretação e resolução de problemas



matemáticos,  evidenciam  alguns  aspectos  das  suas  metodologias,  que  partem  de  uma

metodologia  fraca  presente  em abordar  a  matemática  dos  livros  didáticos  como  sendo  o

verdadeiro sentido da matemática. O livro didático é importante ferramenta de auxílio, porém

não deve ser a única fonte de pesquisa para a didática da matemática. 

Conforme  observado  nessa  pesquisa,  várias  são  as  causas  associadas  as

dificuldades  de  aprendizagem  em  matemática,  por  isso  faz-se  necessária  a  busca  por

constantes soluções, então para que seja explorado esse tema em pesquisas futuras, podemos

partir  de  situação  de  como  o  pedagogo  poderá  identificar  e  avaliar  as  dificuldades  de

aprendizagem na matemática apresentadas pelos alunos. 

Espera-se que com este material, outros estudantes e educadores de diversas áreas,

cujo tenham interesse no  assunto,  possam manuseá-lo  e  construir  suas  próprias  reflexões

sobre o tema abordado, e o principal, que percebam a importância da matemática no dia a dia

e que faz parte do desenvolvimento escolar do aluno. 

Por esses motivos, faz- se necessário o estudo mais detalhado das dificuldades de

aprendizagem dos alunos do 5° ano na interpretação e resolução de problemas matemáticos.

Após  a  realização  da  pesquisa,  pretende-se  propor  conceitos  e  situações  que  favoreça  a

aprendizagem do aluno e contribua com o professor em auxiliar e orientar seus educandos

desde cedo a desenvolver capacidade de resolver e enfrentar situações-problemas. 
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RESUMO

Esta  pesquisa  analisou  as  contribuições  teóricas  sobre  a  importância  do  brincar  para  o
desenvolvimento  integral  da  criança,  no  processo  de  aprendizagem na  educação  infantil.
Tendo como objetivo apresentar os benefícios do brincar para o desenvolvimento cognitivo,
afetivo  e  social  da  criança.  Buscando  ainda,  como  objetivos  específicos:  tratar  sobre  as
contribuições das brincadeiras e jogos educativos no processo de ensino aprendizagem, como
também apontar qual o papel do professor e da escola nesse processo de ensino aprendizagem
e  a  importância  da  prática  da  ludicidade  como  ferramenta  pedagógica.  A metodologia
utilizada foi um estudo bibliográfico com embasamento teórico  de autores  renomados no
assunto, tais como: Oliveira (2000); Vigotsky (1998); Zanluchi (2005), entre outros, e também
uma pesquisa  de  campo qualitativa  do tipo  exploratória,  com coleta  de  dados  através  da
aplicação  de  um  questionário.  Considera-se  então,  que  a  prática  da  ludicidade  como
ferramenta pedagógica além de facilitar a aprendizagem, a torna motivadora e prazerosa.

Palavras-chave: Brincar. Brincadeiras. Jogos. Aprendizagem. Educação infantil.

ABSTRACT

This  research  analyzed the  theoretical  contributions  on the  importance of  playing for  the
integral  development  of  the  child,  in  the  learning  process  in  early  childhood  education.
Aiming  to  present  the  benefits  of  playing  for  the  child's  cognitive,  affective  and  social
development,  providing  autonomy,  creativity,  motor  coordination,  logical  reasoning  and
interaction. Also seeking as specific objectives: to present the contributions of educational
games and games in the teaching-learning process, as well as to show the role of the teacher
and the school in this teaching-learning process and the importance of the playfulness practice
as a pedagogical tool, making the child is able to build knowledge and skills to solve everyday
problems through motivating and enjoyable learning. The methodology used in this article
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was a bibliographic study with theoretical background from renowned authors on the subject,
such  as:  Oliveira  (2000);  Vigotsky  (1998);  Zanluchi  (2005),  among  others,  and  also  a
qualitative field research of the exploratory type, with data collection through the observation
of teaching practice and the behavior of students in the midst of games and their contributions
to their development. 

Keywords: Play. Jokes. Games. Learning. Child education.

1 INTRODUÇÃO

De  acordo  com  o  dicionário  (HOUAISS,  p.112)  o  termo  “brincar”  tem  o

significado de distrair-se, entreter-se, divertir-se, porém para Oliveira (2000) o brincar não

significa  apenas  recrear,  é  muito  mais,  caracterizando-se  como  uma  das  formas  mais

complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo. Assim, o

desenvolvimento acontece através de trocas estabelecidas durante toda sua vida,  e quando

brinca a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a

imitação, a imaginação, como também o desenvolvimento de áreas da personalidade como

afetividade,  motricidade,  inteligência,  sociabilidade  e  criatividade  que  serão  citados  por

autores. 

De  acordo  com as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil

(BRASIL, 2009 p.12): 

A criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 12).

Compreende-se assim, que a criança constrói sua identidade enquanto cidadão,

através das interações vividas no dia-a-dia.  Pois quando a criança brinca,  ela aprende por

meio da observação, fazendo novas experiências, usando sua imaginação e fantasiando, dando

sentido as coisas do mundo ao seu redor.

A justificativa  da escolha  do tema sucedeu por  estar  trabalhando na  educação

infantil  e  observamos  que  o  brincar  possibilita  o  desenvolvimento  do  pensamento,  do

cognitivo, da interatividade da criança com o mundo, além de construir significativamente



processos para formação das relações sociais da criança. Por isso, o brincar é entendido como

uma atividade formativa e expressiva. 

A LDB 9.394/ 96 diz no Art. 29. - A educação infantil, primeira etapa da educação

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em

seus aspectos físico,  psicológico,  intelectual e social,  completando a ação da família e da

comunidade.

Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental no processo de crescimento da

criança para além dos cuidados, nela a criança deve se desenvolver integralmente através da

interação com o meio, das relações sociais de interação com o outro, e a partir de então, ser

capaz de compreender-se no mundo ao seu redor, assim a escola tem a função de criar local

saudável e adequado onde às crianças possam aprender, de forma prazerosa.

Advogamos o princípio segundo o qual a escola, independentemente da faixa estaria
que atenda, cumpra a função de transmitir conhecimentos, isto é, de ensinar como
lócus privilegiado de socialização para além das esferas  cotidianas e  dos limites
inerentes à cultura do senso comum (MARTINS, 2009, p. 94).

O que podemos observar  é que,  para que a  relação entre  a  aprendizagem e o

brincar ocorra de forma benéfica, é preciso que o educador assuma algumas posturas, para

fazer daquele espaço um local prazeroso e de interação lúdica, favorecendo a construção da

identidade da criança.

O educador deve interagir de forma ativa com as crianças, brincando com elas,

perguntando, criando situações onde coloquem suas habilidades para funcionar. Também é

papel  do  educador  criar  propostas  de trabalho,  que  sejam inseridos  em seu planejamento

escolar, além de utilizar com as crianças objetos, brinquedos e jogos pedagógicos, também

promova momentos de recreação que favoreçam a interação social através das brincadeiras.

O presente artigo tem como objetivo  apresentar os benefícios do brincar para o

desenvolvimento  cognitivo,  afetivo  e  social  da  criança.  Buscando  ainda  como  objetivos

específicos: tratar sobre as contribuições das brincadeiras e jogos educativos no processo de

ensino aprendizagem, como também apontar qual o papel do professor e  da escola nesse

processo de ensino aprendizagem e a importância da prática da ludicidade como ferramenta

pedagógica. 



Para isso nota-se a seguinte problemática: Quais as contribuições do brincar para

o processo de aprendizagem da criança na Educação Infantil?

A  metodologia  utilizada  nesta  pesquisa  foi um  estudo  bibliográfico  com

embasamento teórico de autores renomados no assunto, tais como: Oliveira (2000); Vigotsky

(1998);  Zanluchi  (2005),  entre  outros,  e  também  uma  pesquisa  de  campo,  de  caráter

qualitativo do tipo exploratória, com coleta de dados através da aplicação de um questionário. 

Primeiramente  são  apresentados  os  benefícios  do  ato  de  brincar  para  o

desenvolvimento  da  criança.  Depois  trataremos  sobre  as  contribuições  das  brincadeiras  e

jogos no processo de ensino aprendizagem, como também apontar qual o papel do educador e

da escola nesse processo de ensino aprendizagem e a importância da prática da ludicidade

como ferramenta pedagógica. 

2 O ATO DE BRINCAR

O brincar além de ser algo prazeroso para a criança, é também a forma criativa

delas reproduzirem a realidade ao seu redor, através do faz de conta. Quando uma criança

brinca,  por exemplo,  de casinha,  papai e mamãe,  ela  está imitando o comportamento dos

adultos. 

Zanluchi (2005, p. 89) afirma que “quando brinca,  a criança prepara-se para a

vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e

social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”. Dessa forma

quando a criança brinca, simbolicamente de ser adulto, ela está criando soluções para lhe dar

com diversas situações.

Para Cunha (2001, p. 24) “brincar desenvolve as habilidades da criança de forma

natural,  pois  brincando  aprender  a  socializar-se  com  outras  crianças,  desenvolve  a

motricidade, a mente, a criatividade sem cobrança, ou sem medo, mas sim com prazer”.

Ao brincar a criança fica feliz, alegre, reconhece suas coisas, analisa, reinventa

brincadeiras novas, descobre, cria situações aonde a sua imaginação vai aquém do esperado. E

isso faz com que ela se desenvolva, e suas habilidades vão sendo mostradas. Diante disso,

Corsino (2009, p. 79), destaca que:



À medida que as crianças crescem, ampliam suas formas de brincar, interessando-se
e compreendendo cada vez mais os jogos com regras, que lhes abrem outras janelas
para  a  experiência  lúdica,  as  interações  sociais  e  a  construção  de  novos
conhecimentos (CORSINO, 2009, p. 79).

Desta forma vemos que o brincar contribui para o desenvolvimento integral da

criança, fazendo com que ela possa socializar-se com os outros de forma a construir relações

em sociedade. Para Vigotsky (1998, p. 91):

Um dos principais representantes dessa visão, “o brincar é uma atividade humana
criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas
formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e/ou adultos”. Tal
concepção se afasta da visão predominante da brincadeira como atividade restrita à
assimilação  de  códigos  e  papéis  sociais  e  culturais,  cuja  função  principal  seria
facilitar  o  processo  de  socialização  da  criança  e  a  sua  integração  à  sociedade
(VIGOTSKY, 1998, p. 91).

O autor  afirma  que  o  brincar  é  uma atividade  humana  criadora,  no  qual  sua

principal função é facilitar o processo de socialização e integração da criança à sociedade,

onde a interação entre fantasia e realidade, constrói novas formas de relações entre crianças e

adultos.  

2.1 Brincadeiras e jogos

Quando o educador se utiliza da ludicidade em sua pratica pedagógica, através do

uso de brincadeiras e jogos em sala de aula, mediando e instigando o aluno a interagir com o

meio  e  com  o  outro,  faz  com  que  ele  se  desenvolva  integralmente  e  de  forma  livre  e

agradável. Diante disto Carvalho (1992, p. 14) fala que: 

Desde  muito  cedo  o  jogo  na  vida  da  criança  é  de  fundamental
importância,  pois  quando  ela  brinca,  explora  e  manuseia  tudo  aquilo
que  está  a  sua  volta,  através  de  esforços  físicos  se  mentais  e  sem  se
sentir  coagida  pelo  adulto,  começa  a  ter  sentimentos  de  liberdade,
portanto,  real  valor  e  atenção  as  atividades  vivenciadas  naquele
instante (CARVALHO, 1992, p. 14).

Nesse sentido a criança quando brinca livremente explorando o mundo ao seu

redor,  consegue  se  concentrar  mais  na  atividade  que  está  sendo  vivenciada  e  assim  o



aprendizado acontece de forma natural, possibilitando o desenvolvimento de habilidades para

a construção de novos significados. Já Antunes (2004 p.31) diz que: 

No  ato  de  brincar  que  toda  criança  se  apropria  da  realidade
imediata,  atribuindo-lhe  significado.  Em  outras  palavras,  jamais  se
brinca  sem  aprender  e,  caso  insista  em  ima  separação,  esta  série  de
organizar  o  que  se  busca  ensinar,  escolhendo  brincadeiras  adequadas
para que melhor se aprende (ANTUNES, 2004, p. 31).

Em meio a brincadeira a criança aprende a se relacionar socialmente, a trabalhar

em equipe, usar o seu raciocínio lógico para resolver possíveis desafios, a respeitar regras e

através delas compreender as normas do mundo adulto. 

As  relações  cognitivas  e  afetivas,  consequentes  da  interação  lúdica,
propiciam  amadurecimento  emocional  e  vão,  pouco  a  pouco,
construindo  a  sociedade  infantil.  Especialmente  nos  jogos  grupais,  a
interação  acontece  de  maneira  mais  fácil,  pois  é  estimulada  pela
necessidade  que  os  elementos  de  grupo  têm  de  alcançar
determinadas  metas.  Para  extrair  resultados  mais  ricos  dessa
interação  é  necessário  mudar  sempre  os  elementos  dentro  de  cada
grupo (CUNHA, 2005 p. 13).

Santos  (2002,  p.  90)  relata  que  “os  jogos  simbólicos,  também  chamados

brincadeira  simbólica  ou  faz-de-conta,  são  jogos  através  dos  quais  a  criança  expressa

capacidade de representar dramaticamente”. E assim, ela recria a realidade do mundo adulto

com suas normas e regras de forma divertida. Para Kishimoto (2001, p. 83) 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos simbólicos
dispostos  intencionalmente,  à  função  pedagógica  subsidia  o  desenvolvimento
integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que
respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também
a denominação geral de jogo educativo (KISHIMOTO, 2001, p. 83).

Por isso, Kishimoto (2002) fala da importância da utilização de brincadeiras e

jogos como ferramentas  pedagógicas  fundamentais  para o desenvolvimento  da criança na

Educação Infantil. Carvalho (1992, p. 28) diz que: 

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.
(CARVALHO, 1992, p. 28).

Segundo o autor, o ensino por meio da ludicidade é mais significativo e afetivo

para  o  desenvolvimento  da  inteligência  da  criança,  deixando  de  ser  um  ato  meramente

transmissor para ato transformador.

2.2 As contribuições do brincar no processo de ensino aprendizagem

Depois de diversas mudanças no tocante ás funções do brincar e sua relação com

o  aprendizado,  o  brincar,  nos  dias  atuais,  configura-se  em  maior  conotação  a  sua

aprendizagem na infância, por causa da influência de muitos pesquisadores e estudiosos da

área, que realizaram pesquisas com o propósito de comprovar se a atividade lúdica é benéfica

ao processo do ensino e da aprendizagem. 

Desta forma, é notável a importância da ludicidade como fermenta pedagógica no

processo de ensino aprendizagem, pois através dela a criança é estimulada a pensar, criar, usar

o  raciocínio  lógico  nas  interações  de  brincadeiras  e  assim  desenvolver  habilidades  e

competências que o farão capazes de resolver problemas cotidianos. Desta forma, segundo

Santos (2002, p.12) a ludicidade é:

Uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas
como diversão.  O desenvolvimento do aspecto  lúdico  facilita  a  aprendizagem, o
desenvolvimento pessoal,  social  e  cultural,  colabora para uma boa saúde mental,
prepara  para  um  estado  interior  fértil,  facilita  os  processos  de  socialização,
comunicação, expressão e construção de conhecimento (SANTOS, 2002, p.12).

Portanto,  o  lúdico  além de  facilitar  e  tornar  mais  agradável  à  construção  do

conhecimento, também contribui para o desenvolvimento pessoal, social e cultural da criança,

além de ajudar na manutenção de sua saúde mental. Fortuna (2012, p. 67 - 68) ressalta que: 

A experiência da brincadeira permite as crianças decidirem sobre os papeis a serem
representados,  atribuir  significados  diferentes  aos  objetos,  transformando-os  em
brinquedos, levantar hipóteses, resolver problemas, pensar, sentir sobre seu mundo e
o mundo mais amplo ao qual não teriam acesso no seu cotidiano (FORTUNA, 2012,
p. 67-68).



Fortuna  afirma que  a  brincadeira  permite  as  crianças  escolherem quais  papeis

desejam representar,  atribuindo  significados  diferentes  aos  objetos  e  assim poder  pensar,

sentir, criar hipóteses, resolver problemas sobre o seu mundo, onde no real não poderiam ter

acesso em seu dia-a-dia.

A atividade lúdica é fundamental, onde a criança conhece, aprende, compreende e

constrói seus conhecimentos e habilidades, tornando-os futuros cidadãos que exerçam suas

tarefas com honestidade e eficiência, fora que também contribui para a formação de cidadãos

autônomos, estes com a capacidade de pensar por conta própria, solucionando contratempos

com  mais  facilidade  e  compreendendo  um  mundo  em  que  existem  variados  acasos  e

vivências.

Fernandez (2001, p. 37) aponta a relação entre aprendizagem e o brincar, ao citar

que:

Aprender  é  apropriar-se  da  linguagem,  é  historiar-se,  recordar  o  passado  para
despertar-se  ao  futuro,  é  deixar-se  surpreender  pelo  já  conhecido.  Aprender  é
reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis
e  possíveis.  Só  será  possível  que  as  professoras  e  os  professores  possam gerar
espaços  de  brincar-aprender  para  seus  alunos  quando  eles  simultaneamente
construírem para si (FERNANDEZ, 2001, p. 37).

Assim,  entende-se  que  a  utilização  de  brincadeiras  e  jogos  como ferramentas

pedagógicas irá ajudar o professor em suas práticas em sala de aula, além de estimular o aluno

a aprender. A esse respeito, Vigotsky (1998, p. 143) afirma que: 

Na situação de brincadeira, a criança imita papéis exercidos pelos alunos e ensaia
futuros papéis e valores, levando a criança a desenvolver a motivação, as habilidades
e as atitudes que serão necessárias para a sua participação social (Vigotsky, 1998, p.
143).

O autor  aponta  que,  quando  brinca  a  criança  imita  e  ensaia  futuros  papéis  e

valores, que as levam a desenvolver a motivação, habilidade e atitudes que serão necessárias

para sua participação na sociedade.

Para Carvalho (1992) o ensino absorvido de maneira lúdica é mais significativo

para o desenvolvimento da inteligência da criança, já que ele se modifica de ato transmissor

passando a ser ato transformador em ludicidade, manifesta-se, portanto, em jogo.



2.3 O Papel do educador e da escola

Nos dias de hoje, ainda há muitas discussões sobre a importância da ludicidade na

educação infantil, com pontos de vistas positivos e negativos no tocante á pratica do brincar

na escola. 

Portanto, a escolar e os educadores precisam investigar quais as necessidades de

cada criança, considerando suas vivencias no seio familiar, assim como a individualidade de

cada uma, etc. Se o profissional não considerar estes aspectos mencionados anteriormente,

não estará contribuindo para o processo de desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos,

sendo isto um ponto negativo na educação infantil.

Desta  forma,  Ferreira  (2001)  aponta  que  o  professor  deve  observar  as

características  próprias  das  crianças  nas  áreas  cognitivas,  afetivas,  social,  linguísticas  e

psicomotora, para saber em que ponto está o seu desenvolvimento e assim poder proporcionar

o estimulo adequado para que haja um desenvolvimento significativo. 

Ferreira (2001, p. 85) apresenta as características básicas do desenvolvimento que

o professor precisa conhecer:

Não  se  dá  por  acaso  ou  automaticamente.  Precisa  de  estímulos;  2)  o
desenvolvimento das áreas é simultâneo; 3) se uma área fica prejudicada em seu
desenvolvimento,  pode  prejudicar  o  desenvolvimento  das  outras;  4)  o
desenvolvimento se dá na interação da criança com o meio; 5) a criança é autora do
seu próprio desenvolvimento,  mas precisa de mediador cuja principal  figura é  o
professor (FERREIRA, 2001, p. 85).

Portanto, entende-se que a criança é formadora de sua aprendizagem, que pode ser

através  da  interação  com  o  meio  ou  com  outras  pessoas,  porém  ela  necessita  de  uma

mediação, e é onde entra o papel do professor como mediador e estimulador para que essa

aprendizagem aconteça de forma significativa. Segundo o Referencial Curricular Nacional da

Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30):

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. (BRASIL, 1998, p. 30).

Compreende-se  então  que  tanto  a  escola,  como  o  educador  exercem  papéis

fundamentais no aprendizado da criança. O ambiente escolar é o local onde essa última passa

uma boa parte do seu tempo diário, e é onde ela adquire seus conhecimentos, buscando o seu

desenvolvimento.

A criança que brinca pode adentrar o mundo do trabalho pela via da representação e
da experimentação; o espaço da instituição deve ser um espaço de vida e interação, e
os materiais fornecidos para as crianças podem ser uma das variáveis fundamentais
que auxiliam a construir e a apropriar-se do conhecimento universal (WAJSKOP,
2009, p. 27).

Resultou-se que  o  brincar  é  um elemento  fundamental  na  infância,  que acaba

influenciando  na  sua  formação  educacional,  por  isso  a  escola  como espaço  formador  de

conhecimentos,  deve  possibilitar  o  aluno a  construir  sua  própria  identidade,  autonomia  e

valores, tornando-se a partir dos conhecimentos e das relações sociais vividas um cidadão

critico, democrático e capaz de transformar a sua realidade. Para isso deve oferecer espaços e

materiais lúdicos que facilitem e torne esse processo de aprendizagem mais agradável.

Segundo Borsa (2007) é na escola que se adquirem modelos de aprendizagem,

como princípios éticos e morais que compõem a sociedade. Nela depositamos expectativas,

dúvidas, inseguranças e perspectivas em relação ao futuro e às suas próprias potencialidades.

E também é na escola que se constrói parte da identidade do ser e pertencente ao mundo.

Também  é  necessário  obter  uma  percepção  da  ludicidade  como  elemento  de

descobrimento, motivação e criatividade para as crianças. Que seja um dos meios de facilitar

na  assimilação  de  conceitos  estudados  na  escola,  da  necessidade  de  estimularmos  uma

educação conscientizadora dos paradigmas emergentes, ecologicamente corretos, que seriam a

busca de uma sociedade melhor, de uma reflexão das nossas próprias práticas sociais.

3 METODOLOGIA UTILIZADA



Com o intuito  de  investigar  os  benefícios  do  brincar  para  o  desenvolvimento

integral  da  criança,  buscamos  neste  artigo  conceituar  o  ato  de  brincar,  apresentar  as

contribuições das brincadeiras e jogos para o aprendizado infantil, como também mostrar qual

o papel do professor, da escola e a importância da prática da ludicidade como ferramenta

pedagógica nesse processo de ensino aprendizagem, foi feito inicialmente um levantamento

de natureza bibliográfica que segundo Marconi (200, p.110) ”torna-se imprescindível para a

não duplicação de esforços, a não descoberta de ideias já expressas, a não inclusão de lugares

comuns no trabalho”. 

Também foi empregada uma pesquisa de campo qualitativa, do tipo exploratória

que, para Gil (2008, p. 27) “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar

conceitos e  ideias,  tendo em vista a formulação de problemas mais  precisos ou hipóteses

pesquisáveis  para  estudos  posteriores”. E  teve  como  instrumento  de  coleta  de  dados  a

aplicação de um questionário que segundo Marconi e Lakatos (2011, p.86) “é um instrumento

de  coleta  de  dados  constituído  por  uma  serie  ordenada  de  perguntas,  que  devem  ser

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

A pesquisa  foi  realizada  em  uma  escola  particular  localizada  na  cidade  de

Fortaleza – CE. A escola oferece ensino Infantil (I ao V) e Fundamental I (1º ano à 5º ano),

funciona  em  dois  turnos,  manhã  e  tarde,  porém  o  período  da  tarde  é  continuação  das

atividades para os alunos do sistema integral e possui em sua totalidade 18 professores (11

professores fixos e professores de aulas extras).

Os sujeitos da pesquisa foram às professoras das turmas do infantil I, II e III, nas

quais responderam a um questionário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa seção foram tratados os achados da pesquisa, para tanto, são apresentados

dados  coletados  a  partir  de  questões  que  abordam  respectivamente  o  ato  de  brincar,  as

contribuições do brincar no processo de ensino aprendizagem, brincadeiras e jogos e o papel

do professor e da escola nesse processo de aprendizado através do brincar.



4.1 Perfil dos respondentes

Esta seção objetiva traçar o perfil dos respondentes, que são do gênero feminino,

onde P1, docente da turma do Infantil I, tem 38 anos, é graduada em Pedagogia, atua como

pedagoga há 15 anos e trabalha na Instituição atual há 1 ano e seis meses. Já P2, docente da

turma do Infantil III, tem 49 anos, também é graduada em Pedagogia, atua como pedagoga há

25 anos e trabalha na Instituição atual há 10 meses. P3, é docente da turma do Infantil I, tem

54 anos, é graduada em Pedagogia e Pós-graduada em Psicopedagogia, atua como pedagoga

há 13 anos e trabalha na Instituição atual há 12 anos.

Do  universo  de  cinco  (N=5)  professores  da  Educação  Infantil,  três  (n=3)

professores responderam ao questionário, contendo 5 questões abertas. Em seguida os dados

coletados foram organizados e serão apresentados a seguir.

4.2 Ato de brincar

Para a apresentação dos dados aqui organizados a pergunta estabelecida foi:  Em

sua opinião o que é o ato de brincar? Tendo como proposta perceber como o profissional

entende o significado do ato de brincar.

Quadro1: Ato de brincar
RESPONDENTES RESPOSTAS

P1
É  proporcionar  ludicamente  a  aprendizagem  de  uma  criança.  Estimulando  sua
criatividade,  emoção,  sentimento,  prolação.  Dando  oportunidade  para  que  ela  se
desenvolva cognitivamente e emocionalmente.  

P2
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e
autonomia  da  criança.  É  através  do  mesmo  que  a  criança  pode  desde  cedo  se
comunicar com o mundo e os outros exercitando sua imaginação.

P3
Representa para a criança uma linguagem própria,  onde ela está sempre conectada
com o mundo, tendo a chance de desenvolver suas habilidades sensoriais para o seu
desenvolvimento.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De acordo com P1 o brincar é proporcionar ludicamente a aprendizagem de uma

criança, estimulando-a e dando a oportunidade para que ela se desenvolva cognitivamente e

emocionalmente. Já P2 diz que o brincar é fundamental para o desenvolvimento da identidade

e autonomia da criança, e é através deste que ela se comunica com o mundo exercitando sua

imaginação. E P3 fala que o brincar representa para a criança uma linguagem própria no qual



se  conecta  com  o  mundo  e  assim  poder  desenvolver  habilidades  sensoriais  para  o  seu

desenvolvimento.

Para Zanluchi (2005) o brincar é uma forma criativa no qual a criança reproduzir a

realidade ao seu redor, pois através de sua imaginação e fantasia no faz de conta, tenta recriar

à  sua maneira  o mundo dos adultos,  buscando compreender  como funciona suas regras e

normas. Quando a criança brinca com a boneca, por exemplo, de mãe e filha ela reproduz o

que vive na relação com sua mãe. 

Já Vigotsky (1998) diz que o brincar é uma atividade humana criadora, onde a

fantasia e realidade interagem entre si, construindo novas formas de relações entre crianças e

adultos. Onde a principal função do brincar seria de facilitar o processo de socialização e

integração da criança à sociedade.

Como observado sobre o que é dito pelos respondentes P1, P2, P3 e os teóricos

Zanluchi (2005) e Vigotsky (1998) a respeito do ato de brincar, P1 fala que este ato lúdico

estimula  e  proporciona  o desenvolvimento  cognitivo e  emocional  da criança.  Já  P2 e  P3

concordam com os teóricos Zanluchi (2005) e Vigotsky (1998) quando dizem que é através do

ato de brincar que a criança se comunica com o mundo ao seu redor, usando sua imaginação e

criatividade através do faz de conta para reproduzir a sua maneira a realidade do mundo dos

adultos. Por tanto, percebemos que o brincar é um facilitador do processo de socialização e

integração da criança na sociedade.  

4.3 Papel do brincar no desenvolvimento global da criança

Para a apresentação dos dados aqui organizados a pergunta estabelecida foi: Qual

o papel do brincar no desenvolvimento global da criança? Tendo como proposta compreender

o papel do brincar para o desenvolvimento da criança.

Quadro 2: papel do brincar.

RESPONDENTES RESPOSTAS

P1
Desenvolver  a  imaginação,  ludicidade,  comunicação,  prolação,  como  já  citado.
Desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo.

P2
Desenvolver a autonomia, imaginação, socialização e comunicação com o meio em
que vive.



P3

Brincar  é  uma  das  atividades  fundamentais  para  o  seu  desenvolvimento  de  sua
identidade e da autonomia da criança. É de muita importância que ela seja estimulada
a fazer, buscar, e realizar suas habilidades, para seu desenvolvimento social, emocional
e cognitivo da criança.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De acordo com o P1 o papel do brincar é desenvolver a imaginação, ludicidade,

comunicação, prolação, assim como também o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo.

Já  para  P2  o  papel  do  brincar  é  desenvolver  a  autonomia,  imaginação,  socialização  e

comunicação  da  criança  com o  meio  em que  vive.  P3  afirma  que  o  papel  do  brincar  é

fundamental  para  o  desenvolvimento  da  identidade  e  autonomia  da  criança,  assim sendo

importante  estimulá-la  a  fazer,  buscar  e  realizar  suas  habilidades,  promovendo  seu

desenvolvimento social, emocional e cognitivo. 

Cunha  (2011)  afirma  que  quando  a  criança  brinca,  desenvolve  diversas

habilidades como a motricidade, o cognitivo e a criatividade, aprendendo assim, de forma

natural e prazerosa. 

Já Corsino (2009) diz que, na medida em que as crianças se desenvolvem, vão

adquirindo mais experiências através das interações em meio a brincadeiras e jogos, e assim

passando a compreendendo melhor suas regras, desta forma sentem a necessidade de ampliar

suas formas de brincar, o que contribui para a construção de novos conhecimentos.

Observando o que dizem os  correspondentes  P1,  P2,  P3 e  os  teóricos,  Cunha

(2011) e Corsino (2009) sobre qual o papel do brincar para o desenvolvimento global da

criança,  P1,  P2,  P3 e  Cunha (2009) concordam que o papel  do brincar  é  desenvolver  na

criança  diversas  habilidades  como  a  motricidade,  o  cognitivo,  e  também contribuir  para

autonomia, imaginação e comunicação desta com meio em que vive. 

Já para Corsino (2009) ao brincar as crianças vão adquirindo mais experiências

por meio das interações, passando a compreender melhor as regras e também ampliam suas

formas de brincar e assim construindo novos conhecimentos.

4.4 brincadeiras e jogos educativos

Para a apresentação dos dados aqui organizados a pergunta estabelecida foi: Quais

brincadeiras  e  jogos  você  aplica  na  sala  de  aula?  Tendo  como  proposta  apresentar  as

contribuições das brincadeiras no processo de ensino aprendizagem.



Quadro 2: brincadeiras e jogos.

RESPONDENTES RESPOSTAS
P1 Brincadeiras com brinquedos: bonecas, carros, fantasias estimulando a criatividade e

criação  de  histórias  inventadas.  Brinquedos  de  encaixe,  jogos  com  blocos  de
empilhamento.

P2
Jogos de encaixe com formas geométricas, quebra cabeças, jogo da memória, jogo
de letras e números, bonecas e carros. 

P3
Brincadeiras,  esconde  esconde,  morto  vivo,  estátua,  circuito,  equilíbrio  e  outras,
exploramos também o faz de conta que nas brincadeiras é de muita importância para a
criança.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De acordo com o P1 as brincadeiras aplicadas em sua sala de aula são brinquedos

como: bonecas, carros, fantasias, estimulando a criatividade e criação de histórias inventadas,

brinquedos de encaixe, jogos com blocos de empilhamento. Já P2 fala que aplica em sala de

aula  brincadeiras  e  jogos de encaixe,  quebra  cabeças,  jogo da  memória,  jogo de  letras  e

números, bonecas e carros. E P3 diz que utiliza em sala de aulas brincadeiras como esconde-

esconde, morto-vivo, estátua, circuitos, equilíbrio e também a estimulação do faz de conta que

é muito importante para criança.

Segundo Antunes (2004) em meio às brincadeiras as crianças se apropriam da

realidade  dando-lhe  um  significado,  mas  para  que  esse  aprendizado  aconteça  de  forma

significativa, às brincadeiras precisas ser escolhida de forma adequada, com o objetivo de

ensinar. Para Kishimoto (2001) os jogos lúdicos de caráter educativo, empregados na escola,

contribuem para  o  desenvolvimento  integral  da  criança,  pois  permite  a  manifestação  do

imaginário por meio da interação com os objetos simbólicos.

Conforme observado, os respondentes P1, P2, P3 e os teóricos Antunes (2004) e

Kishimoto  (2001)  sobre  as  brincadeiras  e  jogos  aplicados  em sala  de  aula,  P1,  P2  e  P3

utilizam em sala brincadeiras com bonecas, carros, jogos de encaixe, fantasias para criação de

histórias inventas, explorando o faz de conta e estimulando assim a criatividade da criança. 

E os teóricos complementam que essas brincadeiras e jogos devem ser escolhidas

de  forma adequada,  com o objetivo  de  ensinar,  assim quando a  criança  interage  com os

objetos simbólicos, ela se apropria da realidade dando lhes significados através do imaginário,

contribuindo  assim  para  uma  aprendizagem  significativa  e  promover  o  desenvolvimento

integral da criança.

4.5 Aprender brincando



Para a apresentação dos dados aqui organizados a pergunta estabelecida foi: É

possível  aprender  brincando? E  de  que  forma  isso  acontece? Tendo  como  proposta

compreender como acontece o aprendizado através do brincar segundo a profissional.

Quadro 2: aprender brincando.

RESPONDENTES RESPOSTAS

P1
Sim. Através dos estímulos lúdicos, emocionais e sensoriais, através da comunicação
verbal, expressão corporal e facial. Quando se abrem na brincadeira, inocentemente, as
crianças se inclinam ao aprendizado, que automaticamente se concretiza.

P2

Sim!  Através  de  atividades  dirigidas  e  relacionadas  ao  conteúdo  que  se  deseja
explorar. Durante as brincadeiras as crianças vivenciam de forma lúdica e nem se
atentam  que  estão  sendo  avaliadas,  o  prazer  que  sentem  durante  a  brincadeira
estimula a aprendizagem.

P3
Sim, no momento em que a criança  está  interagindo com os colegas,  ela  aprende
muitas coisas,  esperar sua vez, a respeitar a individualidade do colega, a aceitar a
colaboração do colega.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De acordo com o P1 é possível aprender brincando, através dos estímulos lúdicos,

da  comunicação  verbal,  expressão  corporal  e  facial,  onde  em  meio  a  brincadeira  o

aprendizado se concretiza automaticamente. P2 diz que é possível aprender brincando, através

de atividades dirigidas e relacionadas ao conteúdo que se deseja explorar, pois quando brinca

a criança sente prazer, no qual estimula a aprendizagem, e nem percebem que estão sendo

avaliadas. Já P3 diz que é possível aprender brincando, pois no momento em que a criança

interage com os colegas ela está aprendendo muita coisa como: esperar sua vez, a respeitar a

individualidade do colega, e aceitar a colaboração do colega.

Segundo Santos (2002) a ludicidade não é apenas uma diversão,  mas sim, um

facilitador  dos  processos  de  aprendizagem  por  meio  das  socializações  e  comunicação

promovendo desenvolvimento pessoal, social e cultural e também colabora para a manutenção

de boa saúde mental. Já Carvalho (1992) diz que a quando a criança aprende por meio das

brincadeiras é mais significativo para o desenvolvimento de sua inteligência, desta forma o

ato de ensinar através da ludicidade passa de ato transmissor para transformador. 

Observando sobre o que foi apontado pelos respondentes P1, P2, P3 e os teóricos

Santos (2002) e Carvalho (1992) sobre se é possível aprender brincando, P1 e P2 afirmam que

é possível, desde que haja estímulos lúdicos que estejam relacionados com os conteúdos que

se  deseja  explorar,  pois  a  brincadeira  estimula  do  aprendizado  e  este  acontece

automaticamente. 



Já  P3,  Santos  (2002)  e  Carvalho (1992)  dizem que em meio  à  brincadeira,  a

criança aprende várias coisas, como esperar sua vez, respeitar a individualidade do colega,

aceitar a ajuda do outro, aprendendo a socializa-se e comunica-se através dessas interações,

desta  forma  o  ato  de  ensinar  através  da  ludicidade  passa  de  ato  transmissor  para

transformador,  contribuindo  para  um aprendizado  mais  significativo,  e  assim promover  o

desenvolvimento da inteligência, pessoal, social, cultural e mental da criança.

4.6 Papel do educador e da escola no processo de ensino aprendizagem.

Para a apresentação dos dados aqui organizados a pergunta estabelecida foi: Qual

o papel do educador e da escola no processo de ensino aprendizagem? Tendo como proposta

perceber como a profissional entende qual o papel do educador e da escola no processo de

ensino aprendizagem.

Quadro 2: Papel do educador.

RESPONDENTES RESPOSTAS
P1 Estimular, facilitar, interagir e a proporcionar segurança no ato de ensinar.

P2

O professor deve atuar como mediador e gerenciador do conhecimento e não só o
transmissor de informações. Deve atuar de forma que leve o aluno a pensar, criticar
e gerar dúvidas e questionamentos para a produção do conhecimento. As crianças de
hoje  são  questionadoras  e  possuem  uma  carga  muito  grande  de  informações.  O
papel  da  escola  é  promover  a  socialização  e  interação  dos  alunos  durante  a
abordagem  dos  conteúdos  e  na  vida  prática  escolar.  Por  meio  deste  processo  a
criança começa a entender o seu papel na sociedade e interagir junto aos colegas e
professores.

P3
O educador e a escola são responsáveis por proporcionar as crianças experiências que
auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De  acordo  com  o  P1  o  papel  do  educador  e  da  escola  no  processo  de

aprendizagem da criança é estimular, facilitar, interagir e proporcionar segurança no ato de

ensinar. P2 fala que o professor deve atuar como mediador e gerenciador do conhecimento e

não só o transmissor de informações. Ele deve levar o aluno a pensar, criticar e gerar dúvidas

questionamentos  para  a  produção  do  conhecimento.  Já  o  papel  da  escola  é  promover  a

socialização e interação dos alunos com os colegas e professores, e assim por meio deste

processo começar a entender o seu papel na sociedade. Já P3 diz que tanto o educador como a

escola,  se tornam responsáveis por proporcionar as crianças experiências que auxiliam no

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. 



Ferreira  (2001)  diz  que  apesar  da  criança  ser  autora  de  seu  próprio

desenvolvimento por meio de sua interação com o meio, isto não acontece automaticamente,

ela precisa de um mediador para estimula-la, e esse é o papel do professor. 

Segundo Borsa (2007) é na escola que se adquirem princípios éticos e morais e

também se constrói parte da identidade do ser e pertencente ao mundo. Nela depositamos

expectativas, dúvidas, inseguranças e perspectivas em relação ao futuro e às suas próprias

potencialidades. 

Conforme observado  no tocante  ao  papel  do  educador  no  processo  de  ensino

aprendizagem, P1; P2 e Ferreira (2001) dizem que o papel do educador é de estimulador,

mediador e facilitador do conhecimento, atuando de forma a levar o aluno a pensar, criticar e

questionar produzindo conhecimento. Já P3 diz que tanto o educador como a escola, devem

proporcionar  experiências  que  promovam o  desenvolvimento  da  capacidade  cognitiva  da

criança. No que se referem ao papel da escola os respondentes e Borsa (2007) falam que é na

escola  que  o  aluno  constrói  parte  de  sua  identidade,  adquire  princípios  éticos  e  também

depositamos expectativas, dívidas, inseguranças e perspectivas em relação ao futuro. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo pretendeu mostrar a importância do ato de brincar, das brincadeiras e

jogos educativos e suas contribuições para o desenvolvimento da criança na educação Infantil,

como também qual o papel do educador e da escola nesse processo de ensino aprendizagem.

Diante disto, é notável a relevância da utilização da ludicidade no processo de

ensino aprendizagem, como uma ferramenta pedagógica, tornando mais fácil a aprendizagem

das  crianças,  pois  aprender  brincando,  faz  com ela  assimile  de  forma  mais  agradável  e

prazerosa.

De acordo com as contribuições dos autores aqui apresentados, fica evidente que o

ato  de  brincar  é  essencial  para  o  desenvolvimento  integral  da  criança  em  áreas  como

personalidade,  afetividade,  motricidade,  inteligência,  sociabilidade  e  criatividade,  além de

desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação.

Os objetivos propostos nesta pesquisa buscaram mostrar que o ato de brincar, as

brincadeiras e jogos se tornam de suma importância para o desenvolvimento da criança e que

a utilização do lúdico como ferramenta em sala de aula na educação infantil, tanto facilita o



aprendizado da criança, como também vem facilitar a mediação do educador no processo de

ensino, pois apesar da criança ser autora de sua aprendizagem por meio da interação, porém

necessita de uma medição, que é o papel do educador como facilitador dessa interação entre a

criança e o meio estimulando-a para que a aprendizagem aconteça de forma significativa.

Para tanto, é necessário que o educador observe as características próprias de cada

criança  para  saber  em que  ponto  está  o  seu  desenvolvimento  e  assim poder  escolher  as

brincadeiras e jogos não apenas como atividade divertida, mas de forma educativa, visando o

desenvolvimento integral  da criança e  assim estimular  adequadamente para que haja uma

aprendizagem satisfatória. 

Também nesta pesquisa buscamos apontar a importância do papel da escola neste

processo  de  ensino  aprendizagem,  pois  este  como espaço  de  socialização  e  formação  de

identidade  e  desenvolvimento  de  valores  e  conteúdos  de  diversas  áreas  do  conhecimento

humano, possibilitando ao aluno o desenvolvimento de habilidades e capacidade de resolver

possíveis  problemas de forma crítica  e  criativa,  fazendo com que este  possa conviver  da

melhor forma em sociedade e também ser um agente transformador da realidade ao seu redor.

Por  fim,  concluímos  que  este  estudo  foi  de  grande  importância,  pois  nos

possibilitou  ampliar  os  conhecimentos  sobre  a  importância  do brincar,  das  brincadeiras  e

jogos educativos como ferramenta facilitadora para que haja um desenvolvimento integral da

criança,  sendo  assim necessária  sua  utilização  como  ferramenta  pedagógica  na  educação

infantil. 

Assim esperamos que este estudo possa mediar e nortear a pratica pedagógica nas

escolas de educação infantil, usando da ludicidade como ferramenta facilitadora e motivadora

do aprendizado para as crianças, promovendo o seu desenvolvimento de forma prazerosa e

agradável. 
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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto de estudo o uso de Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC) que os professores podem fazer em sala de aula. No uso das tecnologias
encontra-se dificuldade na pouca formação dos professores.  Assim,  busca-se investigar  as
principais  dificuldades  de  uso  das  TD em sala  de  aula.  O objetivo  geral  é  descrever  as
concepções pedagógicas de professoras sobre o uso das TD em sala de aula. Foi aplicado um
questionário contendo dez perguntas referentes ao uso das TD na escola. Participaram cinco
professoras do 3° ano AIEF de uma escola pública. A abordagem utilizada foi a qualitativa,
com o método descritivo. O suporte teórico utilizado foram Kenski (2007; 2003), Valente
(2011) e Lèvy (1999), dentre outros. As professoras são imigrantes digitais, com dificuldades
em  integrar  os  recursos  tecnológicos  em  suas  práticas  pedagógicas.  Concluiu-se  que
investimentos formativos devem ser oferecidos para a inovação dos métodos de ensino com
recursos tecnológicos digitais.

Palavras-chave: Formação de Professores. Tecnologia Digital. Recursos Tecnológicos.

ABSTRACT
The present work has as object of study the use of Digital Technologies of Information and
Communication (TDIC) that the teachers can make in the classroom.. The general objective is
to describe the pedagogical conceptions of teachers about the use of TD in the classroom. A
questionnaire was applied containing ten questions regarding the use of TD at school. Five
AIEF 3rd year teachers from a public school participated. The qualitative approach was used,
with the descriptive method. The theoretical support used was Kenski (2007; 2003); Valente
(2011) and Lèvy (1999). The teachers are digital immigrants, with difficulties in integrating
technological  resources  in  their  pedagogical  practices.  It  was  concluded  that  training
investments must be offered for the innovation of teaching methods with digital technological
resources.

Keywords: Training of Teacher. Digital Technology. Technological Resources.
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1 INTRODUÇÃO

Com  o  avanço  tecnológico  em  nosso  sistema  educacional,  tem  surgido  a

necessidade de realizar  investimentos  tanto  em questões  estruturais  quanto  humanas.  Isso

ocorre, pois há um maior contato dos atores educacionais com os variados recursos digitais e

suas funcionalidades, sejam elas técnicas ou pedagógicas.

A discussão sobre as funcionalidades pedagógicas das Tecnologias Digitais em

Educação (TDE), que segundo Batista (2015) tem sido assunto de políticas públicas desde o

início da década de 90, com ações nas esferas federais, estaduais e municipais. Podemos citar

os  projetos  de  computadores  na  escola:  Projeto  Brasileiro  de  Informática  na  Educação

(EDUCOM) em 1984 e Programa Nacional de Tecnologia Informática (PROINFO) em 1997,

que  foram programas  que  iniciaram a  criação  dos  primeiros  Laboratórios  de  Informática

Educativa (LIE) nas escolas públicas brasileiras.

No ano de 2007, teve início o Projeto Um Computador por Aluno (UCA), tendo

sua primeira fase, a fase piloto, realizada em cinco escolas públicas brasileiras e, em fase

posterior,  ampliada  em  nível  nacional  (MAIA;  BARRETO,  2012).  O  referido  programa

propõe que as escolas públicas brasileiras utilizem laptops como recursos que possibilitem o

acesso à  informação,  ao desenvolvimento de habilidades  e  à  aquisição  de  novos saberes,

promovendo a participação na construção coletiva do conhecimento (BRASIL, 2007).

O  programa  UCA  inseriu  nas  escolas  públicas  os  LAPTOPS  sendo  esses

utilizados  tanto  nos  LIEs  quanto  nas  salas  de  aula.  Essa  inserção  teve  como  objetivo

oportunizar  aos  alunos,  professores  e  gestores  novas  possibilidades  de  utilização  das

tecnologias no processo de ensinar e aprender. Pode-se dizer que, com o programa UCA, a

informática educativa brasileira teve sua experiência no modelo um computador por aluno

(1:1) (WARSCHAUER, 2006). Nesse modelo,  os computadores de mesa são trocados por

dispositivos  móveis,  tais  como  laptops,  celulares,  tablets,  conectados  à  internet,  com  o

objetivo de serem integradas as práticas pedagógicas dos professores.

Diante disso, houve a necessidade de pensar na formação dos professores para o

uso das TD dentro de sala de aula. Para Batista (2015), a utilização das TD em sala de aula

deve estar integrada às disciplinas do currículo escolar. O professor deve não só conhecer o



uso da máquina, mas também saber utilizar as funções pedagógicas dos recursos didáticos

digitais.

Maia (2012) destaca que o uso das TD em sala de aula deve acontecer ainda na

formação inicial docente nos cursos de licenciatura. Ocorre que pouco têm sido observado

cursos de licenciatura com disciplinas voltadas para o uso das TD em sala de aula. Sobre isso,

Maia  (2012)  explica  que  a  pouca  formação  oferecida  nas  licenciaturas  para  as  TD  tem

deixado  lacunas  formativas  que,  mais  a  frente,  serão  requisitadas  nas  escolas  públicas

brasileiras.

Neste sentido, estudioso (KENSKI, 2007, p.19) aponta a escola como possuidora

do poder de proporcionar, por meio das TD, novas formas de “mediação entre professores,

alunos e os conteúdos a serem aprendidos”. Assim, o uso das TD em sala de aula, segundo

Abegg, Martins e Franco (2009), deve se pautar em uma rede de colaboração, em que as

pessoas trocam informações, conhecimentos e experiências.

Apesar  das  políticas  públicas  terem  possibilitado  o  avanço  e  a  criação  de

laboratórios  de  informática  nas  escolas  públicas,  observou-se  que  boa  parte  desses  foi

subutilizado pelos professores. Isto se deve à ausência de internet nas escolas que receberam

computadores e pela pouca disponibilidade de formações para o uso dos recursos didáticos

digitais por parte dos professores (ALMEIDA, 2008).

Assim, para que ocorra o efetivo uso das TD nas escolas, é preciso que haja a

integração dessas ao currículo, que passa, em um primeiro momento pela disponibilidade de

recursos  didáticos  digitais  na escola.  Ademais,  também é  preciso criar  condições  para os

professores compreenderem as funcionalidades pedagógicas das TD e como podem auxiliar

no processo de ensino e aprendizagem (VALENTE, 2011). Como alertam Batista et al (2013),

o  uso  e  a  integração  das  TD  na  escola,  por  si  só,  não  efetivam mudanças  nas  práticas

pedagógicas dos professores.

Enfim, essa pesquisa deu-se em virtude da observação do relato das professoras

durante o período de estágio do projeto Alfa III, realizado em sala de aula dos terceiros anos

do  fundamental  em uma  escola.  O  estágio  começou  no  ano  de  2019  durante  15  dias  e

finalizou com o término do estágio  da  escola,  no mês de março de 2020,  quando foram

observadas  dificuldades  e  limitações  de  inserção  do  uso  da  Tecnologia  Digital  da

Informatização e Comunicação (TDIC) na didática e na metodologia de ensino das docentes

para a aprendizagem dos discentes.

Mediante esse contexto, a escolha por discutir a formação de professores para o

uso das Tecnologias Digitais  em sala de aula surge em meio às dificuldades de fazer uso



pedagógico dos recursos didáticos digitais de tal forma que possibilitem a aprendizagem dos

alunos. Para tanto, foi realizada a aplicação de um questionário com um grupo de professoras

de uma escola pública municipal de Fortaleza.

As questões dessa pesquisa estão postas da seguinte maneira: quais as dificuldades

os professores encontram ao usar as Tecnologias Digitais em sala de aula? Quais recursos

didáticos digitais são utilizados pelas professoras? Como são utilizados tais recursos?

Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo geral é descrever as concepções

pedagógicas de professoras sobre o uso das Tecnologias Digitais em sala de aula. Para tanto,

traçam-se os seguintes objetivos específicos:  I) observar o uso pedagógico das Tecnologias

Digitais em sala de aula; II) verificar recursos didáticos pedagógicos utilizados nas práticas

pedagógicas;  e  III)  detectar  os  desafios  docentes  pedagógicos  na  inserção  das  novas

tecnologias.

2 ARCABOUÇO TEÓRICO

2.1 Formação de professores no contexto geral das novas Tecnologias Digitais

O uso das  Tecnologias  Digitais  atualmente  tem possibilitado a  ampliação  dos

espaços de comunicação e expressividade (VALENTE, 2011). Essa expansão fez emergir a

necessidade de pensarmos em como e quando fazermos uso das tecnologias em nosso dia a

dia e das oportunidades com a inserção das novas tecnologias digitais na educação.

Um dos espaços em que temos presenciado a inserção das tecnologias digitais é

nos  espaços  educacionais.  Segundo  Kenski  (2007,  p.  43),  “tecnologia  e  educação  são

indissociáveis”, ou seja, se a educação é responsável por iniciar os indivíduos em sua cultura,

transmitindo valores e conhecimento, cabe lembrar que as tecnologias fazem parte da cultura

atual. Assim, cabe a escola promover discussões sobre como as tecnologias podem contribuir

para o desenvolvimento social.

Se a finalidade é usar as tecnologias para o desenvolvimento social, tal ação deve

passar pela contribuição de políticas públicas que contribuam com a propagação da cultura

tecnológica.  Segundo  Almeida  e  Prado  (2011),  desde  a  década  de  80,  no  Brasil,  vem-se

pensando  em  políticas  públicas  que  buscam  implementar  o  uso  das  TD  na  Educação.

Documentos oficiais falam sobre como ocorre a formação de professoras.

Alguns exemplos de políticas públicas são o Projeto Computadores na Educação

com o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) em 1997. Para Carvalho

(2013), esses programas constituem-se como iniciativas de implementação da proposta de uso



pedagógico  dos  computadores  nas  escolas.  Ademais,  esses  programas  viabilizaram  a

discussão  sobre  o  ensino  e  a  aprendizagem  dos  alunos  por  meio  de  uso  de  recursos

tecnológicos.  Assim,  também,  iniciou-se  discussões  sobre  o  processo  formativo  dos

professores para o uso pedagógico das TD, eis que surgem desafios docentes na inserção das

novas tecnologias digitais.

Para Kenski (2007), o desafio de formar os professores para o uso das TD está

para além da oferta das máquinas, mas em como fazer o uso pedagógico dessas. O professor

deverá compreender que o desafio de ensinar utilizando algum recurso tecnológico digital

perpassa pelos objetivos de aprendizagem que se pretende trabalhar com os alunos.

Pensando em como ensinar e aprender utilizando as TD, Lèvy (1999) explica que

o processo de trabalho do professor ao fazer uso das tecnologias tem como desafio maior

evidenciar os processos de ensino e aprendizagem de conhecimentos.  A prática colaborativa

presente no uso das TD em sala de aula está presente no uso das TD em sala de aula.

A partir  dos  estudos  de  Papert  (1994),  cujo  objetivo  foi  demonstrar  que  as

tecnologias digitais poderiam proporcionar a construção de novos conhecimentos, Alan Kay,

em 1968, propôs que as crianças deveriam utilizar computadores com a finalidade de resolver

problemas.  No  entanto,  cada  criança  deveria  fazer  uso  de  um  computador  portátil

(VALENTE, 2011).

Desta forma, surge a iniciativa pedagógica que propôs que cada aluno tivesse em

mãos  um computador  portátil  para  fazer  uso em sala  de  aula.  Tal  modelo  rompe com o

modelo de um computador para vários alunos, implementando o modelo um computador por

aluno (1:1). Neste conceito, foi possível fazer uso de dispositivos móveis. Assim, também foi

preciso pensar nos espaços onde tais recursos funcionariam.

No  ano  de  2005,  o  governo  brasileiro  incorpora  o  projeto  americano  de

informática  educativa  (BRASIL,  2007).  Porém,  no  Brasil,  o  modelo  1:1  deu  início  ao

programa  Um  Computador  por  Aluno  (UCA).  Ocorrem  duas  fases  do  projeto,  sendo  a

primeira responsável por realizar um estudo piloto do uso das TD nas escolas, realizando

mudanças de estrutura e formações dos professores para o uso das máquinas. Como ocorre a

formação  de  professores  para  o  uso  das  TD  nas  escolas  sobre  o  uso  da  tecnologia  na

pedagogia, deve-se estar ligada ao currículo, e a Integração das TD na prática pedagógica dos

professores é fundamental.



2.2 Integração das TD na prática pedagógica dos professores

Almeida  e  Valente  (2011)  explicam  que,  no  modelo  1:1,  a  intenção  é  que

professores  e  alunos façam uso das  tecnologias  de forma integrada ao currículo.  É neste

sentido que os esforços formativos de professores se voltaram para iniciar os professores na

manipulação das máquinas, mas também garantir o uso pedagógico. Para Valente (2011, p.

30),

[…]  para  que  essa  mudança  de  abordagem  ocorra  é  necessário  alterar  certas
estruturas físicas e educacionais da escola, como espaços e os tempos da escola – ter
salas multiatividades e flexibilizar as tradicionais aulas de 50 minutos e, sobretudo,
reestruturar o tempo do professor para que ele possa estudar, planejar e dialogar com
os alunos para além do tempo e espaço da sala de aula.

Desta forma, a escola precisa passar por modificações físicas, mas o desafio é

romper com paradigmas tradicionais de ensino, pois, no momento que há ampliação da sala

de aula para o ciberespaço (LÈVY, 1999), os professores esbarram em suas experiências na

escola tradicional, evidenciando as lacunas formativas para o uso pedagógico das TD. Assim,

o  UCA iniciou  formações,  encabeçadas  por  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES),

voltadas  aos  professores  das  escolas  que  receberam  os  materiais  digitais,  os  laptops

educacionais,  preocupando-se  em possibilitar  aos  professores  conhecimentos  pedagógicos

para utilização e desenvolvimento de estratégias de ensino para as suas aulas.

Segundo Lèvy (1999), com o acesso à internet, os professores têm a possibilidade

de repensar práticas pedagógicas. Por exemplo, no momento de planejamento das aulas, o

professor que tem acesso a um computador pode realizar buscas na internet de conteúdos ou

mesmo participar de discussões com outros professores em fóruns.

Outro ponto é que os professores podem tornar-se produtores de conhecimentos.

Ao interagir com as tecnologias e as funcionalidades da web 2.0, podem criar seus próprios

recursos didáticos pedagógicos (BATISTA, 2015).

De acordo com Lèvy (1999), a apropriação cultural das tecnologias permite que os

professores comecem a desenvolver aquilo que ele denominou de cibercultura.  Salienta-se

que os recursos tecnológicos já são utilizados por um número considerável de professores.

Ocorre que,  na grande maioria dos casos,  esse uso é limitado em atividades extra escola.

Lemos (2010, p. 239) comenta:

[…] A apropriação tem sempre uma dimensão técnica (o treinamento técnico,  a
destreza na utilização do objeto) e uma outra simbólica (uma descarga subjetiva, o
imaginário).  A  apropriação  e  assim,  ao  mesmo  tempo,  forma  de  utilização,
aprendizagem e  domínio  técnico,  mas  também forma  de  desvio  (desviance)  em



relação as  instruções de uso,  um espaço completado pelo usuário na lacuna não
programada  pelo  produtor  inventor,  ou  mesmo  pelas  finalidades  previstas
inicialmente pelas instituições.

Desta forma, os professores devem ter a clareza de que as tecnologias digitais

devem incluir  os  alunos.  As atividades propostas  pelos  professores  aos alunos devem ser

desafiadoras.  Para  tanto,  os  professores,  que  já  fazem  uso  das  tecnologias  digitais  em

momentos fora da escola, devem observar as possibilidades pedagógicas para esses recursos

em sala de aula. Integração das TD na prática pedagógica dos professores em seu exercício

passa por etapas de aprendizagem técnica.

Lèvy (1999) explica que utilizar as tecnologias para aprender ou ensinar demanda

o desenvolvimento de uma rede. Para Lèvy, no ciberespaço, as redes ampliam modificação e

externalização  de  variadas  funções  cognitivas.  Para  Valente  (2011),  algumas  ferramentas

disponíveis na internet podem contribuir para a criação de tais redes propostas por Lèvy. Na

disposição dessas ferramentas, acontecem oportunidades para que o professor adquira novos

conhecimentos.

As ferramentas da web 2.0, como blogs e wikis, possuem essa característica de

flexibilização da aprendizagem. Para Valente (2011), no momento que o professor conhece a

máquina,  as  funções  e  as  ferramentas  disponíveis,  surge  a  possibilidade  de  deslocar  a

informação  em  vários  espaços.  Por  exemplo,  o  professor  pode  criar  uma  comunidade

utilizando um blog de discussão, com fóruns para que os alunos interajam naquele espaço. No

entanto, na formação de professores para uso das TD em educação, surgem grandes desafios

docentes na inserção das novas tecnologias digitais.

2.3 Desafios docentes pela inserção das novas tecnologias digitais

Além disso, Valente (2011) ainda explica que o professor também deve promover

a cultura da colaboração. Nesse caso, o professor que desenvolve atividades no ciberespaço

deve possibilitar a participação ativa dos alunos na criação de conteúdos. Para tanto, Stahl,

Koschmann e Suthers (2006, p.3) propõem o conceito de aprendizagem colaborativa com

suporte computacional (ACSC), em que “os indivíduos estão envolvidos como membros do

grupo, mas as atividades nas quais eles estão engajados não são atividades de aprendizagem

individual, mas sim nas interações do grupo, como negociação e compartilhamento”.

A prática colaborativa presente no uso das TD em sala de aula estimula o trabalho.

Trabalhar  pedagogicamente  com as  TD  em sala  de  aula  passa  pela  discussão,  junto  aos

professores, sobre ACSC. Uma das questões necessárias a serem clarificadas aos professores é



referente ao planejamento da aula.  Portanto, a integração das TD na prática pedagógica dos

professores torna-se algo relevante no ensino aprendizagem, com mudanças de paradigmas do

professor e aluno trabalhando em regime de aprendizagem colaborativa.

Em primeiro lugar, o professor deverá analisar o espaço, seja ele físico ou não, de

onde  ocorrerão  as  interações  dos  alunos.  Outro  ponto  é  quais  ferramentas,  professores  e

alunos, farão uso antes, durante e depois da aula. Escolher os recursos didáticos digitais é

fundamental para que os professores saibam conduzir suas aulas (BATISTA, 2015). Por fim, o

professor deve planejar a aula para o uso efetivo da tecnologia, ou seja, o professor deve

planejar a aula a partir da ferramenta que fará uso, não o contrário. Exemplo dessa situação é

tradicionalmente  o  professor  planejar  uma  aula  de  matemática  e,  uma  das  atividades

propostas,  necessitar  de uma calculadora.  Na perspectiva da ACSC, a aula de matemática

deve partir do uso da calculadora, sendo esta usada para aprender o conteúdo a ser ensinado.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

    A natureza dessa pesquisa é de abordagem qualitativa, de tipologia descritiva dos

relatos  dos  sujeitos  da pesquisa,  que  permitiu  adentrar-se na realidade  de professores  em

campo.

    Este caminho adotado para o desenvolvimento desta pesquisa procurou explicitar as

percepções sobre uma realidade estudada (MINAYO, 1994). Para tanto, é necessário o uso da

abordagem qualitativa,  pois,  como destacam Bogdan e  Biklen  (1994),  apresenta-se  como

adequada para o estudo e a compreensão de concepções de grupos sociais, preocupando-se em

evidenciar os porquês de ações, valores e ações simbólicas.

A pesquisa qualitativa desse estudo compreendeu a conquista dos dados obtidos

pelos respondentes e considerou-se as falas de forma contextualizada sobre as respectivas

relações cotidianas. Minayo (2001, p. 21) afirma:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa,  nas ciências  sociais,  com um nível  de realidade que não
pode ser  quantificado,  ou seja,  trabalha o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a
um  espaço  mais  profundo  das  relações,  dos  processos  e  dos
fenômenos  que  não  podem  ser  reduzidos  à  operacionalização  de
variáveis.

A observação  no  campo  de  coleta  de  dados  durante  o  período  de  estágio  do

projeto  Alfa  III,  realizado  em sala  de  aula  dos  terceiros  anos  do  fundamental  na  Escola



constituiu o lócus desta pesquisa. Esta Escola era de autarquia pública e municipal e situava-

se no Campus do Pici na cidade de Fortaleza-Ceará.

O período de coleta de dados coincidiu com o período do estágio, iniciado em

2019, desenvolvido durante 15 dias, sendo finalizado com o término do estágio da escola, no

mês  de  março de  2020.  Neste  contexto,  era  observável  as  a  existência  de  dificuldades  e

limitações  de  inserção  do  uso  da  Tecnologia  Digital  da  Informatização  e  Comunicação

(TDIC) na didática e  na metodologia de ensino dos professores para a aprendizagem dos

discentes.

A coleta de dados se deu neste campo de práticas docentes e de aprendizado onde

haviam recursos de TD para o uso dos professores. Desse modo, foram entrevistados cinco

professores  do terceiro ano do Ensino Fundamental (AIEF) do terceiro ano entre março de

2019 e 2020, durante 15 dias no turno da manhã. Foi utilizado um questionário com dez

perguntas sobre a identificação do professor (idade, tempo de trabalho na Escola e formação)

e as outras questões versavam sobre o uso de TDCI’s, seus benefícios e prejuízos.

Como uma forma de manter o rigor científico, necessita-se de um método que

possibilite a observação dos sujeitos de pesquisa ao mesmo tempo que se descreva suas ações

e valores. Sendo assim, adota-se a pesquisa descritiva, que, segundo Gil (2002), possibilita

descrever  características  de  determinadas  populações  por  meio  de  entrevistas  ou

questionários. Além destes aspectos, foram garantidos o sigilo das respostas dos sujeitos desta

pesquisa, o seu direito de não participar da pesquisa e também de encerrar a entrevista quando

lhes aprouvessem.

O  material  empírico  resultante  dos  relatos  dos  sujeitos  desta  pesquisa  foi

organizado e analisado segundo abordagem qualitativa. Os seus relatos tornaram-se registros

escritos codificados com nomes de flores (Dália, Violeta, Miosótis, Íris e Nenufár), dado o

perfume  que  exalaram  durante  toda  o  estágio  e  a  pesquisa  de  campo,  permitindo  ir  de

encontros  com  o  “aprender  com  a  pesquisa”.   Assim  de  forma  qualitativa  e  rigor

metodológico, apenas observávamos o corpus textuais dos registros dos cinco professores,

que se aglutinavam em ideias e  contexto de práticas em torno do objeto de estudo desta

pesquisa.

Em seguida, o processo de análise do corpus textual se iniciou com uma leitura

flutuante dos registros dos professores em busca de identificação das unidades de análise de

cada resposta.

Neste aspecto, estudiosos (Lorenzato e Fiorentini, 2012) dizem que as análises se

constituem em um momento de uma pesquisa de campo, quando o pesquisador organiza os



dados coletados da investigação. Para tanto, os referidos autores destacam a importância de

organizar os dados em categorias de análise. Por categoria de análise, compreende-se como “a

classificação ou organização das informações” (LORENZATO, FIORENTINI, 2012, p.134).

Neste  sentido,  foi  realizada  a  leitura  e  re-leitura  do  conteúdo  dos  registros

codificados,  correspondentes  às  falas  dos  sujeitos  da  pesquisa.  Estes  registros  foram

organizados  em  temáticas  correspondentes  às  perguntas  do  questionário  utilizado  na

entrevista, que permitiram a produção de categorias analíticas segundo cada temática.

A primeira  temática  foi  intitulada  “As  flores  no  campo da  Pedagogia  e  das  Tecnologias

Digitais – TD” que reuniu duas categorias: “Para não dizer que não falei das flores” e  “A

formação à luz do saber das tecnologias digitais”. Na segunda temática “Uso pedagógico das

Tecnologias Digitais em sala de aula” foram produzidas as seguintes categorias analíticas:

“Escola  e  Tecnologia”,  “Habilidade  com  o  recurso  tecnológico”.  A  segunda  temática,

“Planejamento das aulas”, “TD’s em sala de aula”, “Recursos utilizados em sala de aula”,

“Didática de ensino com as TDCI’s nas atividades Curriculares”, “Metodologia de ensino com

os recursos digitais”.

A discussão e interpretação dos resultados permitiram aprofundar os conteúdos

teóricos para a compreensão do contexto da formação dos professores, desta pesquisa, com as

Tecnologias Digitais em sala de aula à luz do suporte teórico utilizado foram Kenski (2007;

2003), Valente (2011) e Lèvy (1999), dentre outros.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Temática 1: “As flores no campo da Pedagogia e das Tecnologias Digitais – TD”

Categoria 1: “Para não dizer que não falei das flores”

Os sujeitos desta pesquisa foram compostos por professoras do gênero feminino,

com faixa etária entre trinta e sete a quarenta e dois anos de idade, formadas em licenciatura

plena em Pedagogia, duas especialistas em Educação Inclusiva, outras duas especialistas em

Alfabetização e Letramento e a última respondente possui curso de especialização em Gestão

Escolar, com tempo médio na instituição de sete a doze anos.

As professoras ganharam nomes de flores, desse modo, de forma detalhada se

seguem a descrição de cada uma, pois elas irão perdurar nas minhas memórias durante muito

tempo pelo perfume exalado nas partilhas cotidianas de valores, crenças, empatia e grande

contribuidoras para execução desta pesquisa.



No meu caminhar no campo da pesquisa segui a canção do dia-a-dia, na animação

de conhecer o novo. Percebi que um dia estaria alí como elas, era uma animação completa.

Então percebi que seríamos “[…] todos iguais braços dados ou não”,  como diz a canção

popular de Geraldo Vandré “Pra não dizer que não falei das flores”. Daí, coloquei o nome

“Dália”, na primeira flor, pois este nome quer dizer “união recíproca”, 42 anos, pedagoga,

especialista em Educação Inclusiva com tempo de Escola de 7 anos.

Na segunda flor, coloquei o nome de “Miosótis”, 39 anos, pedagoga, especialista

em Educação Inclusiva com tempo de Escola de 12 anos. Representando minhas memorias

das vivências destes momentos no campo de construção de saberes e práticas com a pesquisa

e com as Tecnologias Digitais e o que eu iria construir com todos os relatos pareciam ter que

ir à um vácuo do infinito da memória.

Na  terceira  flor  “Íris”,  39  anos,  pedagoga,  especialista  em  Alfabetização  e

Letramento com tempo de escola de oito anos, percebi que meus caminhos neste campo de

práticas  e  flores  precisavam ser  refinados  quanto  à  minha percepção no intuito  de  evitar

interpretação dos relatos dos professores. Esse valor agregado foi transformador para mim e

Íris  foi  essencial  para  essa  transformação.  Pois,  pessoas  amáveis  são  flores  que  exalam

perfume e produzem frutos. Diferentemente da música de Geraldo Vandré, essas flores não

ficam no chão e sim na mente com a incerteza na frente de possuir a história na mão.

Assim, “[…] caminhando e cantando e seguindo a canção” da pesquisa, minha

motivação  buscava  a  superação  das  dificuldades  de  estudante  aos  quase  60  anos,  para

encontrar corações puros em campo. Esse sujeito da pesquisa tornou-se flor, a “Nenúfar”,

quer dizer, exatamente isso, coração puro, com 41, pedagoga, em Alfabetização e Letramento

com tempo de escola de nove anos. Neste campo com a Flor Nenúfar aprendi muito sobre as

Tecnologias Digitais.

No meu refrão, não podia esperar, precisava seguir, pois “[…] esperar não é saber.

Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer” (Geraldo Vandré), os relatos se saturavam na

repetição argumentativas dos professores, sujeitos desta pesquisa. Desse modo, a última Flôr

foi a “Violeta” que representava a simplicidade e simpatia em participar da pesquisa.

Neste  contexto  florido,  observamos  Dália,  Miosótis,  Íris,  Nenúfar  Violeta  de

“braços dados” (Geraldo Vandré) com a licenciatura em Pedagogia que, segundo estudioso

(MAIA, 2012), esta licenciatura deve proporcionar aos seus alunos disciplinas voltadas para o

uso pedagógico  das  TD em sala  de  aula.  Alinhado a  esse  pensamento,  Cysneiros  (2000)

defende que, desde a graduação, o professor deve ter experiências com o uso, seja técnico ou

pedagógico, dos recursos tecnológicos. Para além disso, é importante que na graduação sejam



desenvolvidas estratégias de ensino com o uso dos recursos digitais alinhados aos conteúdos

dos currículos escolares.

Outro aspecto que chama a atenção é que essas professoras, as flores, fazem parte

do grupo denominado por Prensky (2001) de imigrantes digitais, que ainda estão em uma fase

de conhecimento dos recursos tecnológicos e suas funcionalidades pedagógicas. E, precisam

imergir nas novas tecnologias e, para além disso, interagir com essas para que, assim, elas

sejam integradas as suas práticas cotidianas. Além disto, estes em comparação aos nativos

digitais precisam de mais tempo para assimilar o uso das ferramentas tecnológicas.

Também é possível verificar que quatro Flores possuem pós-graduação no campo

da  Educação,  sendo  duas  delas  com  pós-graduação  em  Educação  Inclusiva,  duas  com

Alfabetização  e  Letramento,  e  outra  Especialização  em  Gestão  Escolar.  Sobre  isso,  é

importante que os professores que atuam nas escolas tenham formações para além de suas

graduações para que possam oferecer aos alunos boas condições de aprendizagem. Assim,

percebe-se  que  nenhuma  professora  possui  formação,  inicial  ou  continuada,  para  o  uso

pedagógico das tecnologias digitais.

Categoria 2: “A formação à luz do saber das tecnologias digitais”

Nesta  categoria,  as  flores,  sujeitos  desta  pesquisa,  relataram  suas  formações

continuadas sobre cultura e o letramento digital para mediação pedagógica, oportunamente

realizadas.

Em seus relatos, percebemos que a formação “A luz do saber” estava presente de

forma unânime, quando diziam “[…] fiz a formação, a luz do saber (Dália) ”, “[…] só tive a

formação, a luz do saber (Miosótis)”, “[…] tenho a formação, a luz do saber (Íris)”, “[…] fiz a

formação,  a  luz  do  saber  (Nenúfar)”,  “[…]  tenho  a  formação,  a  luz  do  saber,  apenas

(Violeta)”.

No entanto,  “Dália” em seu relato afirmou ter  feito  esta  formação  “[…] fiz  a

formação  “A Luz  do  Saber”  e  acrescentou  uma  condição  de  necessidade  de  fazer  uma

especialização da área de Tecnologias Digitais, como se vê no registro que se segue: “[…]

mas não tenho curso de especialização para uso das Tecnologias Digitais ainda”. Percebemos

que “Dália” conhece a existência do curso de Especialização em Mídias e Tecnologia Digital

da Informatização e Comunicação e a necessidade de fazé-lo.

Observamos, também, nos registros dos relatos que se seguem que duas Flores,

desta pesquisa, realizaram cursos básicos de informática, como se vê nas falas que seguem:



“[…]só tive formação do projeto ‘A Luz do Saber’, porém fiz um curso de Informática” (Íris),

“ “Só participei de formação mensal ‘A luz do Saber’ e de um curso de Informática” (Violeta).

Outro ponto destacado é a falta de processos formativos para o uso pedagógico

das TD para a efetiva aprendizagem dos alunos em sala  de aula.  Estudioso (MISLULIN,

2006), diz que é fundamental redimensionar a concepção de professor, propiciando formações

de professores, sejam elas inicial ou continuada com momentos de discussão e uso das TD em

sala de aula.

Sobre a formação para o uso das Tecnologias Digitais, as professoras explicitam

poucas  experiências  formativas  para  o  uso  das  ferramentas  tecnológicas.  Neste  sentido,

evidências de Kenski (2007) apontam para desencontros formativos, pois há uma centralidade

em formar professores para atuar em espaços físicos de forma presencial. No entanto, quando

surgem  possibilidades  de  ampliação  desses  espaços  físicos,  ou  seja,  novos  espaços

profissionais, os professores carecem, em alguns casos, de habilidades, atitudes e valores para

exercer atividades pedagógicas nesses novos espaços.

Temática 2: Uso pedagógico das Tecnologias Digitais em sala de aula

Na segunda temática, quanto ao uso pedagógico das TD’s em sala de aula” foram

produzidas  as  seguintes  categorias  analíticas:  “Escola  e  Tecnologia”,  “Habilidade  com o

recurso tecnológico”. A segunda temática, “Planejamento das aulas”, “ TD’s em sala de aula”,

“Recursos utilizados em sala de aula”, “Didática de ensino com as TDCI’s nas atividades

Curriculares”, “Metodologia de ensino com os recursos digitais”.

Categoria 1: Escola e Tecnologia

Quanto ao uso das Tecnologias Digitais no espaço escolar e suas modificações

pedagógicas, as professoras “Dália”, “Miosótis”, “Íris”, “Nenúfar” e “Violeta” explicaram que

não encontraram restrições para o uso da Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação

(TDIC), como se vê nos relatos “[…] Sim, depende do planejamento e disponibilidade dos

pedidos das ferramentas digitais na sala de informática”(Dália), “[…]Não, precisa agendar as

TD e saber do espaço antes”(Íris),  “[…]Olha, sei que ajuda bastante, mas prefiro o ensino

tradicional, por conta da indisponibilidade de todas ferramentas tecnológicas em sala de aula”

(Miosótis),  “Quando solicitados com antecedência,  uso nas  aulas:  Data show, laptop,  TV,

Lousa  digital,  som,  celular  com caixinha  de  som,  laptop”(Nenúfar),  “[…]Dependendo da

disponibilidade  delas,  uso  data  show  com  lousa  digital,  Tv,  som,  laptop,  computador,



impressora digital,  celular,  caixa de som, microfones,  amplificadores de som, máquina de

filmagem” (Violeta).

A professora “Dália relata que, quando há disponibilidade desses recursos, utiliza

os aparatos tecnológicos em aula de informática enquanto a professora “Íris” afirma que é

necessário um agendamento para o uso dos aparatos tecnológicos e espaços físicos. Segundo a

professora “Miosótis”, sua opção pelo ensino tradicional se dá por conta da indisponibilidade

de ferramentas tecnológicas, já a professora “Nenúfar” solicita com antecedência os recursos

tecnológicos  digitais  em  suas  aulas  e  a  professora  “Violeta”  falou  que  depende  da

disponibilidade das ferramentas tecnológicas digitais.

Sobre isso, o agendamento dos espaços tem duas causas. A primeira é referente à

organização do uso do laboratório de informática. O segundo ponto é que há poucos aparatos

tecnológicos para as aulas dos professores. Para Maia e Barreto (2013), o uso das TD na

prática pedagógica dos professores não deve estar sustentado apenas na disponibilidade dos

equipamentos. Devem ser realizados, junto aos professores, estudos sobre como os recursos

didáticos digitais podem ser utilizados em sala de aula com os alunos. As falas das professoras

acima  explicitam que  não  é  somente  a  disponibilidade  do  equipamento,  mas  também o

planejamento para o uso destes.

Categoria 2: Habilidade com os recursos tecnológicos

      As professoras, flores desta pesquisa, falaram sobre as suas habilidades para uso

dos recursos tecnológicos em sala de aula. Percebemos que haviam visões distintas sobre o

conhecimento de uso das ferramentas das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação

(TDIC), como pode-se observar melhor nas falas:“Não sei manusear muito bem, só com ajuda

de um profissional de informática da escola” (Dália), “Sim, utilizo-as todas elas porque fiz

curso de informática (Íris), “Não sei usar todas elas, tenho pouca experiência, não fiz curso de

informática,  quando preciso  conto  com ajuda  de  outras  professoras  da  escola  (Miosótis),

“Faço uso dos equipamentos de acordo com meus poucos conhecimentos (Nenúfar), “Sim, sei

manusear  bem todas  elas  na  medida  do  possível,  tenho  curso  de  informática  e  prática”

(Violeta).

Sobre isso, a professora “Dália” afirma não saber manusear, sendo necessária a

intervenção de uma outra pessoa. A professora “Miosótis” explica que não sabe usar todas

elas, não sendo relatadas quais são estas ferramentas, mas atrela isso à falta de um curso de

informática e experiência.  Próximo a esse pensamento,  a professora “Nenúnfar”,  também,

atrela sua inexperiência ao fato de não ter tido formação para o uso. Por fim, as professoras



“Violeta” e “Íris” explicam que não têm dificuldades no uso, seja pela experiência de uso ou

por ter feito algum curso.

     Observa-se na fala das professoras que há uma confusão entre uso pedagógico das

TD  e  manipulação  das  máquinas.  Saber  utilizar  as  máquinas  não  garante  o  efetivo  uso

pedagógico dessas em sala de aula. Além disso, parece que o uso da TD em sala está centrado

na figura do professor.  Para Lèvy (1999), é preciso desenvolver nos professores a cultura

tecnológica. Fazer com que os professores saibam como e quando utilizar os recursos digitais

em sua prática pedagógica. Sobre isso, Lèvy (1999) afirma que é preciso criar uma atmosfera

favorável para a integração entre professores e as tecnologias.

As falas das professoras é preocupante, pois demonstra estar pouco familiarizadas

com o uso pedagógico das TD. Como esclarece Kenski (2003), os professores precisam estar

confortáveis  com o  que  se  refere  ao  uso,  mas  também saber  dominar  os  procedimentos

técnicos, a utilização pedagógica e analisar criticamente as possibilidades de trabalho com as

tecnologias.

Percebe-se  também,  nas  falas  de  algumas  professoras,  um  certo  desânimo  e

desinteresse presente na rotina escolar delas, que está além de sua necessidade ao letramento

digital, tendo como causas as questões ausentes da falta de assistência técnica e estrutural da

escola com os  TD, trazendo consequências  desanimadoras,  grande demanda com pedidos

acumulados das  ferramentas tecnológicas, para uso pedagógico. Reclamam da escassez das

ferramentas digitais, da falta de experiência pedagógica com elas e das dificuldades para esse

tipo de aprendizado.  

Categoria 3: Planejamento das aulas e o Uso das TDCI’s

      Os planos de aula objetivam nortear o professor, ou seja, orientá-lo sobre como

deve conduzir sua aula; é um instrumento muito importante para o docente. Nas observações

de campo, percebemos que as docentes possuem um olhar interdisciplinar e tentam integrar as

disciplinas para tornar a aprendizagem ainda mais efetiva. Além disto, os professores realizam

os planejamentos de suas aulas para o uso dos recurso digitais em sala de aula, da seguinte

forma:

O planejamento de aula dos terceiros anos é sempre nas quartas-feiras pela manhã
com professoras  e  estagiárias  do  Alfa  III.  Seguimos  conteúdos  dos  livros  PAIC
(Programa de Alfabetização na Idade Certa e PNLD (Programa Nacional do Livro e
do Material  Didático),  propostos  pela prefeitura e  pela Gestão  da  escola.  Incluo
músicas nos dias de festividade, quando possível e disponível, pesquisa-se algo que
tenha a ver com a disciplina, através de sites indicados pela internet. (Dália)
“[…]Planeja-se de acordo com livros didáticos. Nas datas festivas e comemorativas
propõe-se música, celular e caixinha de som, pendrive, quando possível, pesquisa-se
na internet, jogos, simulados, na sala do laboratório” (Íris).



“[…]dependendo  do  planejamento  das  aulas, seguimos  conteúdos  dos  livros
didáticos. Porém, devido tempo limitado quando possível, incluo música no celular
com caixinha de  som ou pendrive nos dias  festivos em sala  de aula  ou na sala
laboratório de informática pesquisa-se na internet, vídeos, simulados” (Miosótis).
“[…]  segue  de  acordo  com  livros  didáticos,  há  trocas  de  ideias,  sugestões,
posteriormente  avaliadas  pela  coordenadora  as  necessidade  e  possibilidades  para
utilização das ferramentas digitais” (Nenúfar).
“De acordo com os livros paradidáticos, vendo em primeiro lugar a disponibilidade
e necessidade da utilização dos recursos tecnológicos nas aulas” (Violeta).

Para  o  planejamento,  todas  as  professoras  usam livros  do  PAIC,  PNDL e  os

recursos digitais quando disponíveis e necessários. A professora “Dália” explica que usa TD

para  propor  aos  alunos  pesquisas  na  internet  e  música  nas  disciplinas  curriculares.  A

professora Íris explica que aplica jogos, simulados e internet quando necessário. Além disso,

busca utilizar em suas aulas outros aparatos tecnológicos, tais como lousa digital, notebook,

TV. Por fim, a professora M usa aparatos tecnológicos para incrementar suas aulas, como, por

exemplo, o som com pendrive.

    Como  já  explicado  nesse  texto,  há  uma  diferença  entre  dominar  o  aparato

tecnológico com o efetivo uso pedagógico dos recursos. As professoras não relataram em suas

práticas a promoção de momentos de aprendizagem colaborativa entre os alunos. Para Valente

(2011), com a inserção do modelo um computador por aluno (1:1) nos LIEs, os professores

passaram a ter  condições de ampliar  o  espaço da sala  de aula.  Ademais,  possibilitou aos

professores ampliar sua proposta didática, oferecendo novas experiências a partir da interação

entre computador e alunos.

Observa-se, na fala da professora “Dália”, o uso de recursos da web 2.0, propondo

realizar pesquisas em sites para aprofundamentos dos estudos dos alunos. Segundo Castro e

Castro-Filho (2012), a proposta de um computador por aluno promove maior mobilidade, uso

intensivo  e  conectividade  imersiva  dos  alunos  nos  conteúdos.  Porém,  como  os  autores

ressaltam,  é  preciso  que  os  professores  atentem para  modificações  na  sala  de  aula,  mas

também para os papéis dos atores educacionais durante as aulas.

A possibilidade de uso dos materiais propostos pelas professoras I e V é variada.

Em um primeiro momento, relata que faz uso de jogos, pesquisa e simuladores. Aqui, cabe

salientar que os professores, antes de fazer uso de jogos ou simuladores, necessitam conhecer

as potencialidades pedagógicos dos mesmos (CASTRO; CASTRO-FILHO, 2012). Sobre o

uso das TD atrelados a outros materiais didáticos, Gomes e Silva (2016) explicam que as

situações  de  ensino  estão  para  além  dos  recursos  físicos,  podendo  as  TD  também



apresentarem, aliados a esses, um ambiente informatizado e contextualizado com a realidade

tecnológica contemporânea.

    Teoria.com – é um site voltado para o ensino, estudo e da prática musicalidade

desde 1997. O criador desse site foi José Rodríguez Alvira, pelo qual recebeu um prêmio no

ano de 2006, o Melhor Recurso Educacional Multimídia de Aprendizagem e Ensino Online

(MERLOT). O site é frequentemente atualizado, além de estar aberto a sugestões e correções

(ALVIRA, 2015).

     Por fim, a professora “Miosótis” explica que usa as TD como suporte às suas

práticas de rotina, relatando que usa o som ou mesmo o pendrive para executar músicas ou

vídeos em algumas aulas.

Categoria 4: Tecnologias Digitais em sala de aula

      Em sala de aula, as TD’s podem vir a potencializar a aprendizagem dos alunos.

Porém, para que isso ocorra, é necessário que o professor tenha clareza que o uso pelo uso

tecnológico não garante aprendizagem assim como o uso não garante o ensino em si. Desse

modo, as falas que se seguem apresentam considerações das professoras, desta pesquisa, sobre

o efeito do uso das TDIC’s no terceiro ano do Ensino Fundamental na aprendizagem dos seus

alunos,  se motivacional  ou prejudicial  e  suas explicações nas  falas  que se seguem: “[…]

Motiva-os,  porém  percebo  que  atrapalha  um  pouco,  deixa-os  eufóricos  demais  e

desconcentrando-os para esse tipo de proposta de ensino” (Dália), “[…]Existem limitações na

utilização desses recursos tecnológicos, nas matérias de acordo com adequação do conteúdo a

ser ensinado (Íris), “Sim, acredito que a tecnologia digital seja mais uma ferramenta de ajuda

na aprendizagem” (Miosótis), “[…] sentem-se motivados e interagem com mais curiosidades

e  desempenhos”  (Nenúfar),  “[…]motiva  e  facilita  muito  pois  é  um dos  mecanismos  que

auxilia no ensino aprendizagem deles” (Violeta).

Para  a  professora  Íris,  existem  limitações  no  uso  destas  tecnologias,  pois  é

necessário adequar o que está sendo utilizado ao conteúdo que vai ser ensinado. Sobre isso,

Valente (2011) argumenta que as TD fazem parte dos currículos. Portanto, o funcionamento

dos  recursos  tecnológicos  deve  ser  utilizado  pelos  professores  de  forma  integrada  aos

conteúdos.

Enquanto isso, para a professora “Dália”, estas tecnologias podem influenciar no

desempenho dos alunos. Esse pensamento também é defendido pela professora “Miosótis” ao

afirmar  que  estas  tecnologias  são  “mais  uma  ferramenta  que  auxilia  no  processo  de



aprendizagem  dos  alunos”.  Estudioso  no  assunto  (VALENTE,  2011)  explica  que  as

tecnologias permitem aos alunos múltiplas linguagens e contextos.

Percebe-se  que  todas  as  docentes  responderam que  as  TDIC’s  estimulam,  de

forma significativa, o desenvolvimento do aluno, através de diversas ferramentas adotadas

pela instituição escola. Neste contexto de práticas educativas, Valente (2011) destaca que, os

espaços tecnológicos possibilitam ambientes interativos de aprendizagem, quando, por meio

das TD, os alunos podem aprender uns com os outros e aos professores são apresentadas

novas formas de ensinar.

Libâneo (2009) assegura que a escola tem o objetivo de qualificar, educar e cuidar

e,  para  que  isso  aconteça,  ela  precisa  fornecer  subsídios  que  propiciem  o  crescimento

individual. Constatamos que as respostas de todas as docentes condizem com o pensamento

desse autor quanto à visão do ambiente escolar. Acrescenta-se que, para a escola favorecer o

desenvolvimento, além de dispor de subsídios para essa aprendizagem, é necessário oferecer

assistência aos docentes, considerando importante o crescimento do profissional que trabalha

diretamente com as crianças.

Categoria 5: Recursos utilizados pelas professoras em suas aulas

Nesta  categoria,  percebe-se  que  todos  os  materiais  citados  pelas  professoras

oferecem possibilidades  de  uso pedagógico.  Novamente,  o  uso devido e  orientado desses

recursos para o auxílio do processo de ensino e aprendizagem contribui para o aprimoramento

das aulas.

Os  recursos  Tecnológicos  Digitais  da  Informação  e  Comunicação  (TIC’s)

disponibilizados  pela  escola  para  os  professores  dos  terceiros  anos,  citados  nas  falas  das

professoras, desta pesquisa foram: “[…] Quando solicitados com antecedência, uso em sala de

aula: Data show, laptop, TV, Lousa digital, som, celular com caixinha de som, laptop, vídeos”

(Nenúfar), “[…] Dependendo da disponibilidade delas, uso data show, lousa digital, Tv, som,

laptop,  computador,  impressora  digital,  caixa  de  som,  microfone,  amplificador  de  som,

máquina de filmagem, dependendo (Violeta)”.

Estes  recursos  considerados  pela  Professora  “Miosótis”,  o  tipo  de  ensino  e

dependendo do planejamento de aula, foram os seguintes:

[…] data show, lousa digital, tv, som, laptop, computadores, impressora, caixa de
som,  microfones,  amplificadores  de  som,  máquina  de  filmagem,  dependendo da
disponibilidade delas. […] Sei que ajuda bastante, mas prefiro o ensino tradicional,
por conta da indisponibilidade das ferramentas tecnológicas.  […] dependendo do
planejamento  da  aula,  incluímos  celular  com  caixinha,  pendrive  e  a  sala  do
laboratório  de  informática,  dependendo  do  planejamento  das  aulas,  da
disponibilidade e das datas” (Miosótis).



Os recursos citados pelas professoras em suas aulas foram, a saber: software Luz

do Saber; data show; laptop; lousa digital; celular; vídeos; TV e caixa de Som. Sobre esses

materiais didáticos citados, apenas o Luz do Saber é um recurso didático digital, disponível na

internet, com pressupostos teóricos freirianos, voltado para o processo de alfabetização de

crianças. É composto pelos módulos, a saber: Começar; Ler; Escrever e Professor.

      O módulo “Começar” possui dez atividades voltadas para o trabalho com fonemas

e grafemas, partindo do nome do aluno. Além disso, ensina comandos básicos necessários

para  manipulação  do  software.  O  módulo  “Ler”  pode  ser  autoral,  isso  significa  que  o

professor  tem a  liberdade  de  criar  ou  adaptar  as  histórias  ao  contexto  dos  alunos.  Neste

módulo, são 36 atividades que servem de modelo para o professor. No módulo Escrever, o

aluno pode criar  pequenos textos a partir  de gêneros  textuais,  tais  como “Cartão Postal”,

“Jornal”, “Gibi”, além de oferecer um editor de textos para a criação de variados textos. Por

fim, no módulo Professor, é possível que o professor construa seus planos de aula, produzindo

atividades a serem executadas no software.

Os  demais  recursos  citados  pelas  professoras  são  utilizados  como ferramentas

auxiliares para a prática pedagógica. No entanto, dois grupos podem ser criados, o primeiro

sendo o dispositivo móvel e o segundo como recursos técnicos. O primeiro engloba o celular,

vídeos  e  laptop,  apresentando  potencialidades  pedagógicas,  pois,  como  destaca  Castro  e

Castro-Filho  (2012),  há  possibilidade  de  imersão,  conectividade  e  uso  intensivo.  Para  os

professores,  o  uso  dos  vídeos  pode  ter  duas  funcionalidades.  A primeira  é  referente  à

apresentação de fenômenos no dia a dia, transcendendo os livros didáticos. O segundo é sobre

a  produção  de  vídeos  nas  aulas,  ou  seja,  os  professores  e  os  alunos  podem desenvolver

projetos de construção de vídeos para as disciplinas (CASTRO, 2016).

O uso de celulares, via de regra, não tem espaço nas salas de aula, pois há um

preconceito sobre o uso desses no processo de aprendizagem dos alunos. No entanto, o celular

pode ser um aliado dos professores no processo de ensino, pois, como destacam Castro-Filho

et al. (2016), o uso de dispositivos móveis, como o celular, permite ao professor ter em mãos

um recurso de pesquisa que pode ser utilizado nos planejamentos  de aulas ou mesmo na

promoção de atividades.

Os celulares modernos possuem funcionalidades e aplicativos (APP) que podem

ganhar conotação pedagógica. Por exemplo, os professores podem criar salas de bate papo

com os alunos no whatsapp para retirar dúvidas sobre os conteúdos escolares. Além disso, os



variados app que podem ser instalados ou visualizados pelos celulares (o próprio Luz do

Saber) são uma forma de superar as dificuldades de disponibilidade de material na escola.

Os laptops podem ser utilizados para a promoção da aprendizagem colaborativa,

ou seja, os alunos podem fazer uso desses para interagir, simular e criar conhecimento. Além

disso, os laptops podem funcionar de forma online ou offline. Esclarece-se que é importante

que esses recursos funcionem conectados a internet, porém, como esclarecem Maia (2012),

Batista (2015) e Castro-Filho  et al. (2016), as escolas nem sempre dispõem de internet; o

professor deve adaptar-se, fazendo uso de outros meios, como instalação de app prévios no

laptop ou mesmo fazendo uso de recursos já instalados, como editores de texto, planilha e

apresentação.

Para Lèvy (1999),  o espaço físico tem oportunizado a criação do ciberespaço,

possibilitando aos alunos e professores a imersão na cultura colaborativa de aprendizagem

(STHAL; KOSCHMANN; SUTHERS, 2006). Assim, os laptops possibilitam a ampliação do

espaço educativo e inicia a criação de ambientes colaborativos.

O segundo grupo, composto por TV, data show, caixa de som, lousa digital, são

recursos técnicos que são uma forma dos professores possibilitarem simulações dos conteúdos

e suas extensões. Por exemplo, a lousa digital, utilizada na Prefeitura Municipal de Fortaleza

(PMF),  é  um material  que  tem as  mesmas  funcionalidades  de  um desktop  ou  notebook

utilizado no dia a dia. No entanto, alguns softwares educacionais já vêm instalados, tais como

GCompris, sendo esse um recurso didático digital que oferece variadas atividades lúdicas.

Outro software que nas lousas digitais já vem instalado é o Luz do Saber. Ademais, a lousa

digital pode ser utilizada como data show, fazendo projeções dos softwares ou de outros app

instalados na máquina. A TV e caixas de som podem ser utilizadas para exibição de filmes e

vídeos que o professor venha a necessitar em suas aulas, como relatado pelas professoras.

Categoria 6: Didática de ensino com os TDIC’s nas atividades curriculares

A didática de ensino utilizada em sala de aula pelas professoras desta pesquisa,

voltada  para  a  utilização  das  TDIC’s  nas  atividades  curriculares  dos  seus  alunos  tem

abordagem no pensamento construtivistas, conforme as falas que se seguem:

[…] Nossa didática é construtivista e sócio construtivista, nas atividades curriculares
utiliza-se sites que tenham a ver com conteúdos estudados para construção das aulas,
imprime-se imagens da internet que podem ser trabalhadas nas aulas ou em outras
ocasiões, quando possível complementa-se com vídeo na sala de multimídia (Dália).
[…] é construtivista e gosto muito de propor pesquisas, jogos, simulados, imagens,
vídeos, e outros momentos de forma interdisciplinar das matérias curriculares. Por



exemplo na matemática, ciências, mediante a disposição dos recursos Tecnológicos
Digitais da Informação e Comunicação da escola na sala de multimídias (Íris).
[…] segue o pensamento construtivista, dependerá da ferramenta digital, geralmente
uso celular ou pendrive com caixinha de som para escutarem músicas, de acordo
com  as  datas  festivas  e  comemorativas,  já  na  sala  de  multimídias,  o  aluno
acompanha simulados, se notebook aprende-se ligar, desligar e manuseá-los bem,
data show, lousa digital, TV digital, impressora. (Miosótis)
[…] dependendo da ferramenta, faz-se conhecimento prévio dos alunos, passamos a
trabalhar dando orientações para o manuseio dos equipamentos adequadamente para
atingir  os  objetivos  propostos  nas  atividades  que  tenham a  ver  com  conteúdos,
pesquisa-se e estuda-se vídeos, imagens de sites dos computadores para construção
complementares nas atividades. (Nenúfar)
[…]  trabalho  com a  didática  de  Paulo  Freire,  Piaget,  e  Emília  Ferreiro  e  Anna
Teberosky, além da apresentação mecânica. […] faço uso das vivências das crianças,
utilizando jogos onlines conhecidos por eles” (Violeta).

A professora  “Dália”  e  “Miosótis”  informam que a  didática  é  construtivista  e

sócio construtivista, enquanto a professora “Íris” fala de pesquisas, simulados jogos, imagens,

vídeos. N comenta apenas sobre pesquisas em sites da internet maneira de interdisciplinar,

enquanto a didática da professora “Violeta” cita Paulo Freire, Piaget, Emília Ferreiro e Ana

Teberosky.  A  maior  parte  das  professoras  faz  muitas  pesquisas  voltadas  para  didática

construtivista.

Neste panorama, Freire; Gadotti; Guimarães (1995, p. 22) trazem a perspectiva da

objetivação da tecnologia e a sua relação com o ser humano, como se vê na citação que se

segue:

[…] Não sou um ser no suporte mas um ser no mundo, com o mundo e com os
outros; um ser que faz coisas, sabe e ignora, fala, teme e se aventura, sonha e ama,
tem raiva e se encanta. Um ser que se recusa a aceitar a condição de mero objeto;
que  não  baixa  a  cabeça  diante  do  indiscutível  poder  acumulado  pela  tecnologia
porque, sabendo-a produção humana, não aceita que ela seja, em si, má. Sou um ser
que rejeita pensá-la como se fosse obra do demônio para botar a perder a obra de
Deus.

Moreira et al  (2014,online) sugere que as disciplinas devem trabalhar, em alguns

casos,  com ampla  aplicação  e,  em outros,  restrita  aplicação.  Por  exemplo,  na  disciplina

“Física”:

[…] as variações dos movimentos comparados; artes, as variantes sonoras existentes
na música; biologia, as diferentes possibilidades de emissão de sons por aparelhos
auditivos e fonador; geografia, manifestações musicais indígenas; história, análise
das letras antigas e atuais; língua portuguesa e literatura,  análise da formação de
palavras e gêneros literários, língua estrangeira, a presença de termos estrangeiros
em músicas brasileiras; e muitas outras possibilidades.

Categoria 7: Metodologia de ensino com os recursos digitais



A metodologia de ensino com os recursos digitais em sala de aula referidos pelos

professores,  sujeitos desta  pesquisa,  apontavam a frequência quanto ao uso,  a diversidade

destes recursos na Escola e seu uso, como percebemos nas falas da professora “Dália”: “Não

uso recursos digitais em sala de aula, só nas datas comemorativas, Algumas vezes ajudam nas

disciplinas  curriculares,  então  levo  todos  os  alunos  para  a sala  de  multimídia”  (Dália).

“Utilizo Data show, Lousa digital, Tv, som, celular com caixinha de som, laptop” (Nenúfar) e

“[…] Além da apresentação mecânica, uso músicas com caixinhas de som, das vivências das

crianças, utiliza-se jogos onlines conhecidos por eles” (Violeta).

Esta metodologia associada aos recursos digitais foram diversos também para a

professora Íris, nas suas falas que seguem, diz que:

Apresento filmes em vídeos no data show, slides de imagens, músicas que tenham a
ver com as disciplinas, e outros tipos de atividades podem ser feitas em sala de aula
ou de multimídias, com músicas, imagens impressas da internet (Íris).
Quando  disponíveis,  utilizo  celular,  pendrive,  caixinha  de  som  nas  aulas,
computador, data show, notebook, lousa digital, TV digital e impressora na sala de
multimídia com ajuda de algum professor da escola (Miosótis).

Todas as professoras comentaram fazer uso da música através da caixinha de som

com celular, pendrive. Dentro deste contexto, “a música parece ser concebida como mais um

recurso para o desenvolvimento de outras atividades, e não como um campo de conhecimento

com valores, conteúdos e objetivos específicos” (SOUZA, 1998, p.72).

 A música pode acontecer de forma tradicional, com um professor que entenda de

músicas e letras e instrumentos como: violão, flauta ou por professores de diferentes áreas de

ensino com a utilização de aparelho de som, rádios,  ferramentas do uso de celular, caixinha

de som e pendrives que tenham a ver com o momento da aula, trabalhados com o uso de

tecnologia digital aparelhos de som e  também com os softwares que já fazem parte do ensino

da musicalidade, que já estão bem dentro da realidade do mundo virtual da atualidade e que

estão ao alcance de todos. Por este motivo uma ferramenta computacional pode suprir pela

menor parte desta necessidade (MOTA, 2019).

Além disto, torna-se premente a apropriação das tecnologias informacionais pela

educação de forma efetiva e significativa,  posto que a  evolução tecnológica é apreendida

pelas  crianças  e  adolescentes  de  forma  direta  ou  indireta  pelos  meios  de  comunicação

(televisão, cinema, jogos eletrônicos e tantos outros) (MOTA, 2019, apud PINTO, 2007. pg.

28).



5 CONCLUSÕES

Nos últimos anos, tem-se promovido discussões sobre o esforço em proporcionar

aos professores formação necessária para o uso das Tecnologias Digitais em sala de aula.

Então, existem dificuldades ao que se refere à formação inicial dos professores que não tem

dado conta em oferecer subsídios para atuação pedagógica com o uso das tecnologias.

Sobre isso, ficou evidenciado que as professoras participantes da pesquisa, por

serem imigrantes digitais, possuem dificuldades em fazer uso das tecnologias digitais em sala

de aula. Ademais, as professoras até conhecem alguns recursos tecnológicos, mas há limitação

enquanto ao uso pedagógico dos mesmos. O uso deles fica restrito à complementação de

atividades presenciais, como colocar um som para completar uma contação de história.

As habilidades no que tange ao uso dos recursos tecnológicos são comprometidas,

pois, como algumas professoras relataram, há uma dificuldade em manuseio. Como explicado

no texto, o professor precisa conhecer os recursos tecnológicos que serão utilizados em sala

de aula. Sem o conhecimento técnico, o conhecimento pedagógico fica comprometido, fato

confirmado pelas professoras.

O comprometimento do uso técnico e pedagógico evidencia a necessidade dessas

professoras receberem formações continuadas sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais

em sala de aula. As professoras explicitam que recebem formações sobre o software Luz do

Saber,  recurso  que  auxilia  na  prática  em  sala.  Ocorre  que  é  preciso  avançar  com  as

professoras  no  quesito  aprendizagem colaborativa.  Não basta  conhecer  o software  e  suas

potencialidades  pedagógicas,  os  professores  precisam  proporcionar  um  ambiente  de

aprendizagem colaborativa entorno das tecnologias.

Sobre o desenvolvimento de ambiente de aprendizagem colaborativa, percebe-se

que as professoras, em seus planejamentos de aula, são pouco utilizadas, sendo restringidos a

momentos técnicos da aula, como projeção de tela ou uso de um aparelho de som. A partir

disso,  a  fala  das  professoras  evidenciou que,  nos  planejamentos  de  aula,  não  são criadas

atividades que promovam o ciberespaço, apoiadas na aprendizagem colaborativa.

O  ambiente  de  interação  entre  as  tecnologias  e  sala  de  aula  fica  restrito  ao

laboratório de informática para realizar pesquisas na internet ou para assistir vídeos. Apesar

dos espaços físicos serem necessários para o desenvolvimento da aula, os professores devem

considerar que o ciberespaço está para além dos limites do laboratório de informática. Ocorre

que as dificuldades de criação do ciberespaço são decorrentes da dificuldade em utilizar as

tecnologias como ferramentas capazes de estimular aprendizagem dos alunos.



Observando as respostas das professoras, ainda é possível concluir que há uma

dificuldade em integrar as tecnologias em suas práticas pedagógicas. Algumas professoras

chegaram a relatar que preferem as aulas tradicionais por acreditarem nessas ou mesmo por

questões de falta de disponibilidade dos recursos tecnológicos para as aulas.

Salienta-se que, para o devido uso das tecnologias em sala de aula, os professores

precisam integrá-las em seu discurso. Não é suficiente disponibilizar os recursos tecnológicos

aos professores e acreditar que somente isso mudará o paradigma tradicional. Não se trata da

disponibilidade, como observamos, as professoras possuem recursos tecnológicos, apesar de

poucas, a sua disposição. Porém, as aulas ainda estão no paradigma tradicional, em que o

aluno escuta e o  professor  fala.  Ou seja,  não há incorporação do paradigma colaborativo

proposto pelos autores utilizados nesta pesquisa.

Conclui-se esse com o propósito de pesquisar as dificuldades encontradas por um

grupo de professoras do 3° ano de uma escola pública de Fortaleza. Chegou-se à conclusão de

que nem todas as professoras estavam preparadas para trabalhar com as TD, principalmente

para realizar mediações pedagógicas utilizando ferramentas digitais.

Ademais,  também fica  evidente  a  necessidade  de  investimentos  em processos

formativos  para  o  uso  das  tecnologias  digitais  em sala  de  aula:  formações  para  que  os

professores conheçam outros recursos tecnológicos disponíveis, mas que também aprendam a

fazer uso dos app já disponíveis no seu dia a dia, assim como apresentar aos professores, nos

momentos formativos, pesquisas que foram desenvolvidas com o uso de recursos didáticos

digitais nas disciplinas curriculares da escola básica.

Também  é  importante  estimular  a  produção  de  atividades,  por  parte  dos

professores, utilizando tais recursos: criar blogues, páginas da internet, ambientes virtuais de

aprendizagem no whatsapp ou facebook para estimular a cultura colaborativa assim como

discutir com os professores as potencialidades pedagógicas de cada recurso e onde e como

aplicá-los em sala de aula.

Por fim, essa pesquisa científica teve como intuito descrever e discutir algumas

dificuldades que as professoras encontram sobre o uso das tecnologias. Fica registrado que

essa discussão não se esgota, sendo necessário o retorno junto às professoras participantes da

pesquisa para realizar observação de sua prática em sala de aula.

Torna-se esse estudo relevante para a formação acadêmica dos pedagogos e as

atividades  curriculares  do  professor  e  aluno  com tecnológicos  digitais  da  comunicação  e

informatização.  Enfim,  a  escolha  desse  tema  transmitiu  exemplos  dos  enfrentamentos,

dificuldades e vantagens mediante uso tecnológico digital pelo educador em sala de aula.



Desejamos para o docente que estejam bem preparados para novas mudanças e

adequações ao novo mundo, com direitos, deveres e valores para as escolas do futuro. Que

aconteçam infinitas  possibilidades  de  ensino  e  aprendizagem para  o  professor,  encontrem

recursos internos e externos suficientes para atuarem em suas práticas pedagógicas, pela sua

formação pedagógica, com ganho de experiências e habilidades rumo a evolução tecnológica

no campo sócio, político, histórico e cultural, de forma mais humana ética e igualitária nas

escolas do futuro.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso da linguagem não verbal como forma de
expressão e comunicação na Educação Infantil e sua influência no desenvolvimento cognitivo
de crianças da faixa etárias de 1 a 2 anos de idade, tendo em vista que essa é a linguagem
predominante utilizada para se comunicar e se expressar. Através das interações com o meio e
com  o  social,  a  criança  adquire  conhecimentos  e  vai  se  desenvolvendo  gradativamente,
tornando-se,  assim,  de  fundamental  importância  que  os  educadores  tenham conhecimento
dessa linguagem para que possam aplicar atividades e incentivos pedagógicos adequados para
que as crianças alcancem um bom desenvolvimento. Através de pesquisas bibliográficas e de
observações em uma escola privada de Educação Infantil, onde serão analisadas duas salas de
aulas distintas, procura-se entender como se dá o uso dessa linguagem pelas crianças, até que
ponto ela influencia em seu desenvolvimento, e como nós, educadores, podemos contribuir
para que haja um melhor desenvolvimento das crianças que ainda se utilizam da linguagem
não verbal como principal meio de comunicação. 

Palavras-chave: Linguagem não verbal. Comunicação e interação. Desenvolvimento Infantil.

ABSTRACT
This  work  aims  to  analyze  the  use  of  non-verbal  language  as  a  form of  expression  and
communication in Early Childhood Education, and its influence on the cognitive development
of children aged 1 to 2 years old, considering that this is the language predominantly used to
communicate and express themselves. Through interactions with the environment and with
the  social,  the  child  acquires  knowledge  and  develops  gradually,  thus  becoming  of
fundamental  importance that  educators  have knowledge of  this  language so that  they can
apply  activities  and  appropriate  pedagogical  incentives  so  that  children  reach  a  good
development. Through bibliographic research and observations in a private school of Early
Childhood Education, where two different classrooms will be analyzed, we seek to understand
how to use this language by children, to what extent it influences their development, and how
we educators can contribute to a better  development  of children who still  use non-verbal
language as the main means of communication.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, que tem como tema “O uso da linguagem não verbal  como

forma de comunicação e expressão na Educação infantil”, busca entender como se dá o uso

dessa linguagem no cotidiano das  crianças  e  de que forma ela  pode ser  útil  nas  práticas

pedagógicas do professor, para que este consiga proporcionar um melhor desenvolvimento

discente.

A nova  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC)  de  2017  divide  a  Educação

Infantil  em grupos por  faixa  etária.  Entende-se,  dessa  forma,  que  alunos  de Creches  são

crianças de zero até três anos e seis meses, e alunos de pré-escola são alunos de quatro a cinco

anos e 11 meses. Esta pesquisa procura abordar o uso da linguagem não verbal nas creches,

tendo em vista que crianças de até três anos ainda se utilizam muito da gestualidade e de

outras expressões como forma de se comunicar com seus pares. 

Como objetivo geral, esta pesquisa busca analisar o uso da linguagem não verbal

como forma de comunicação e expressão e sua influência com o desenvolvimento cognitivo.

E,  como objetivos  específicos,  essa pesquisa busca compreender  a linguagem não verbal,

entender a importância da linguagem não verbal como forma de comunicação e expressão na

Educação Infantil, colaborar para uma melhor interação entre a criança e os adultos e analisar

como a compreensão da linguagem não verbal ajuda no desenvolvimento da criança. 

De acordo com Aguiar (2004), a ciência diz que o cérebro humano é formado por

dois hemisférios e tem funções distintas: sendo o lado esquerdo dominante no controle da fala

e  da  linguagem  verbal  e  nas  capacidades  lógico-analíticas,  enquanto  o  lado  direito  é

responsável  por  mobilizar  uma resposta  não  verbal,  sobressaindo-se  em tarefas  visuais  e

motoras.

A comunicação  é  algo  inato  ao  ser  humano  e  indispensável  para  se  viver  em

sociedade,  seja  ela  verbal  ou  não  verbal,  está  sempre  presente.  Quando  falamos  em

linguagem,  corroboramos  com o pensamento  de  Cereja  (2004,  p.  230),  definindo que  “a

linguagem  é  todo  sistema  formado  por  símbolos  que  permite  a  comunicação  entre  os

indivíduos”. No entanto, não existe somente a linguagem oral ou escrita, a linguagem não

verbal também é um tipo de comunicação bastante utilizada no mundo das crianças e dos

adultos.



Ao mesmo tempo que enriquece as possibilidades de comunicação e expressão, a
linguagem representa um potente veículo de socialização. É na interação social que
as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significadas
pelo  outro.  Cada  língua  carrega,  em  sua  estrutura,  um  jeito  próprio  de  ver  e
compreender o mundo, o qual se relaciona a características de culturas e grupos
sociais singulares. Ao aprender a língua materna, a criança toma contato com esses
conteúdos e concepções,  construindo um sentido de pertinência social  (BRASIL,
1998, p. 24).

Através da socialização com outras crianças, por meio das brincadeiras e da interação

com o seu meio, a criança consegue adquirir experiências que serão internalizadas e servirão

como ponte para seus conhecimentos, permitindo-lhe, assim, uma evolução nas formas de

comunicação. Enquanto não se tem o domínio da linguagem oral, a criança encontra meios

que irão lhe servir  como forma de comunicação,  que,  apesar de ser  natural,  nem sempre

proporciona total entendimento, sendo necessária uma investigação mais detalhada do que a

criança  está  tentando  nos  dizer,  para  que  possamos  interpretá-las  com mais  facilidade  e

atendê-las, colaborando para o seu melhor desenvolvimento.

Torna-se, assim, imprescindível o estímulo da interação entre as crianças com o seu

meio,  explorando mais  o uso da  gestualidade em suas  comunicações.  A interação é  dada

também através do nosso corpo e é um fator importante para que a linguagem não verbal se

concretize. É impossível falar em linguagem sem falar em interação.

O presente trabalho se justifica pela importância que a linguagem não verbal exerce

no  processo  de  comunicação  das  crianças  da  pré-escola.  A comunicação  entre  pares  na

Educação  Infantil  se  faz  presente,  em sua  maioria,  pela  gestualidade,  além da  interação

através das brincadeiras e nas expressões de emoções. Sendo assim importante que pais e

educadores  tenham  conhecimento  dessas  possibilidades  de  comunicação,  para  que  haja

incentivo na interação e expressão; e assim desenvolvam também a linguagem oral como

forma de se comunicarem.

O tema é de total interesse da pesquisadora, pois a mesma trabalha há alguns anos

com a educação infantil, com crianças na faixa etária de dois a três anos, necessitando, assim,

entender como se dá a utilização e a significação da linguagem não verbal para esse grupo de

crianças  em sua  comunicação e  quais  as  possíveis  contribuições  dessa  linguagem para  o

desenvolvimento cognitivo da criança.  Sendo assim, faz-se importante a abordagem desse

tema para que seja  ampliada a  gama de conhecimentos  acerca desse recurso utilizado na

rotina escolar e social, sobretudo seu uso constante em sala de aula, que desperta o interesse



de uma melhor compreensão para que seja feita a abordagem pedagógica apropriada a cada

momento.

Nesta pesquisa, procura-se entender melhor esse tipo de comunicação não verbal e as

suas influências para com o desenvolvimento infantil, sempre considerando a importância do

pai  ou  educador  como  mediador  nesse  processo.  Neste  sentido,  busca-se  entender  a

importância da linguagem não verbal como forma de comunicação, atentando-se para seu

significado  e  sua  importância  na  Educação  infantil,  proporcionando,  assim,  uma  melhor

interação com seu meio, com os colegas e com os adultos.

Diante  do  exposto,  utilizamo-nos  do  seguinte  questionamento,  como  principal

pergunta norteadora da pesquisa: “como o entendimento da linguagem não verbal ajuda no

desenvolvimento cognitivo da criança? ”. A partir daí avaliam-se as teorias e as observações

em  sala,  proporcionando,  posteriormente,  maiores  estímulos  a  áreas  de  dificuldades  da

criança.

2. A LINGUAGEM NÃO VERBAL

A comunicação se faz precisa na vida cotidiana tanto dos adultos como também das

crianças, cuja manifestação se dá através da fala, dos gestos, das expressões, dos olhares, das

emoções, entre outros meios. Quando falamos em linguagem não verbal nos referimos a todo

tipo de comunicação que não usa as palavras como forma de transmitir uma mensagem. Vale

ressaltar que, para que haja a comunicação, tem de haver entendimento por parte do receptor à

referida mensagem do transmissor. 

A linguagem  não  verbal,  segundo  Fonseca  (2009,  apud  LOPES;  MARTINS  e

CHAPARRO, 2010), expressa-se como uma das maiores fontes de comunicação da criança

com o mundo exterior. Sendo, assim, a que chega mais perto da realidade em seus cotidianos,

fazendo-se  necessário  que  haja  um maior  estímulo  quando  ao  uso  dessa  linguagem,  sua

exploração, suas variedades e seus possíveis significados. Rector e Trinta (1995, p.21) dizem

que [...]  “os  elementos  não-verbais  da comunicação social  são responsáveis  por  cerca  de

sessenta e cinco por cento do total das mensagens enviadas e recebidas”. Podemos ver, então,

a importância desse estímulo quanto ao seu uso, pois, quanto mais as crianças expressam essa

linguagem em seu meio, maior irá ser o seu entendimento ao decorrer do ano.

O corpo é uma das principais ferramentas da linguagem não verbal: ele é a base de

toda  a  comunicação.  Para  Baitello  (1998),  o  corpo  funciona  na  comunicação  como  uma

espécie de mídia na qual vai se modificando de acordo com seu ambiente e sua cultura.



Porque falar em corpo é falar em uma complexa intersecção entre natureza biofísica,
natureza social e cultura. Assim, muito além de ser uma mídia, o corpo é também
um texto que tem registrado em si uma enorme quantidade de informações, desde a
história da vida no universo até a história cultural do homem, do homo faber, do
homo sapiens, do homo ludens e do homo demens (BAITELLO, 1999, p. 4).

Nessa perspectiva, o corpo, que é também um texto, funciona não na forma de um

texto comum escrito, mas sim de um texto vivido. A compreensão da leitura do corpo se dá

através da cultura. Rector e Trinta (1995) diferenciam a educação não verbal como processo

de aprendizagem humana em: formal, informal e técnica. 

A aprendizagem formal se dá através da educação familiar, na qual os pais educam

para  os  bons  modos  do  que  é  certo  ou  errado.  A aprendizagem  informal  se  dá  pelas

observações do meio no qual estamos inseridos, que constantemente nos ensina algo que não

precisa  de  palavras  para  aprendermos,  E  a  aprendizagem técnica  se  dá  por  profissionais

capacitados para ensinar nas instituições de ensinos. Dessa forma, temos diferentes meios de

aprendizagem dessa linguagem ampla do corpo.

A partir dos estudos dos auxiliares da linguagem articulada, iniciaram-se três novas

modalidades de ensino: a cinésica, a proxêmica e a prosódica. Assim, o estudo da linguagem

não verbal divide-se nessas três disciplinas. A cinésica é um estudo dos gestos, mímicas, que,

para Rector e Trinta (1999, p. 52) “A cinésica, enquanto prática não verbal serve ao controle

individual das interações sociais”. Dessa forma, o transmissor da mensagem tem um controle

das suas interações sociais.  Hall  (1977, p.  95) destaca que “[...]  a expressão proxêmica é

empregada para definir as observações e teorias inter-relacionadas sobre o uso que o homem

faz do espaço”.  E a prosódia está relacionada às entonações da voz.  Para Adler e Towne

(2002, p. 120) “[...] a própria voz é outro canal de comunicação não-verbal. Os cientistas

sociais usam o termo paralinguagem para descrever as mensagens vocais não-verbais”. Com

esses novos estudos, é possível compreender melhor como se dá a linguagem não verbal em

nosso meio, aumentando, assim as possibilidades de explorá-la.

2.1. A linguagem não verbal e sua importância na educação infantil

A educação infantil, para crianças na faixa etária de dois anos de idade, utiliza-se na

maior parte do tempo do brincar e cuidar. Esse brincar e cuidar que, para muitos, não possui

nenhum significado, na realidade tem um enorme significado no desenvolvimento da criança.

A linguagem não verbal, segundo Fonseca (2009 apud LOPES, MARTINS e CHAPARRO,



2010), desperta a criança para o brincar, onde ela experimenta o mundo no qual está inserida,

pois, através do brincar, desenvolvem-se capacidades importantes como a memória, a atenção,

a imitação e a imaginação. Sendo assim, quando a criança passa a interagir com o meio e o

social da escola, ela está, também, expandindo suas habilidades, seu intelecto e sua maior

capacidade de comunicação.

Para Neder e Possari (2008), a linguagem vai além das palavras, além daquilo que

podemos ouvir.

Somos  essencialmente  seres  que  se  fazem  compreender  (produzem  textos)  e
compreendem (leem textos), para muito além do que falamos ou escrevemos. Nosso
corpo  significa  e,  portanto,  gestos,  olhares,  sorrisos,  significam.  (NEDER;
POSSARI, 2008, p. 29).

Com isso, faz-se entender que a comunicação existe também de forma corporal e

gestual,  levando  o  educador  a  ter  uma  maior  atenção  quanto  ao  uso  desses  recursos  na

interação com as crianças para se comunicar, visto que, de início, os educadores encontram

dificuldade para entender as mensagens expressas por meio da linguagem não verbal, o que,

segundo  Tristão  (2005),  ocorre  porque  os  adultos  são  acostumados  com  a  comunicação

através da linguagem oral, e quando se deparam com essa linguagem não verbal, comumente

usada pelas as crianças, sentem dificuldades de compreendê-la, pois é uma linguagem muito

complexa. Para Tristão (2005, p. 18), devemos “Estar atentos ao que eles nos indicam por

meio de suas manifestações/reações e alfabetizar-se nas linguagens dos bebês”.

Assim,  quando  o  educador  dispõe  uma  boa  atenção  a  cada  aluno  de  maneira

individualizada e “alfabetiza-se” em sua linguagem, com o tempo, irá se acostumando com

suas  formas  de  se  comunicar  e  a  compreenderá  melhor.  Se  as  mensagens  passadas  pela

criança  são  identificadas  pelo  educador,  haverá  uma  interação  maior  da  criança  com  o

educador, e um estímulo maior para que esta continue se desenvolvendo e explorando o meio

e seu o vocabulário. 

2.2. Linguagem não verbal e a relação com a interação social e ambiental

Para  Neder  e  Possari  (2008),  a  linguagem  é  uma  manifestação  de  competência

comunicativa, que tem capacidade de manter a interação social, visto que há uma produção de

textos, e o entendimento do mesmo é que funciona como forma de comunicação. No entanto

quando falamos de comunicação na fase inicial da criança, sabemos que esta ainda está em



processo de construção e requer uma maior atenção quanto a esse entendimento de textos, e a

essa interação que deve ser estimulada dentro de seus limites.

Sendo a linguagem adquirida por explorações do meio e do social, faz-se necessário

a constante interação por parte das crianças, tanto com seu meio como com os seus pares e

responsáveis. O processo interacional é importante para que a aquisição da linguagem – seja

ela verbal ou não verbal – se concretize. Neder e Possari (2008) falam sobre essa interação:

É  bom  relembrar  que  interagimos  através  de  nosso  corpo.  Interagir  é  uma
necessidade básica, tão importante quanto respirar andar. A interação garante-nos a
sobrevivência individual e coletiva, e a sobrevivência sociocultural, de cujas redes
participamos para viver e alterar a realidade (...). Assim, interagir, no nosso corpo, é
atuar sobre a sensibilidade de alguém, tentando convencê-lo do que queremos. Para
isto movemos nosso corpo, intencionalmente, toda vez que queremos compartilhar
emoções, transmitir ordens, partilhar conceitos. (2008, p.37).

Neder e Possari colocam a interação como motivo pelo qual se dá as nossas atitudes

corporais, físicas e emocionais, com o intuito de convencer alguém sobre o que queremos. Os

gestos,  os  olhares,  os  toques,  tudo  isso  que  transmitimos  ao  interagirmos  contribui  na

comunicação e possui significados, que podem ser de fácil interpretação pelo receptor ou não,

já que isso irá depender da frequência com que ele tem contato com esse tipo de linguagem.

2.3. Linguagem e desenvolvimento

A criança  possui  uma  grande  capacidade  de  desenvolvimento  e  aprendizagem.

Sabemos  que  sua  interação  tem  grande  influência  para  que  esse  desenvolvimento  e

aprendizagem ocorram. Segundo Vygostsky (2008),  podemos compreender que através do

desenvolvimento  da  linguagem  não  verbal  a  criança  interage  com  o  meio  em  que  está

inserida,  buscando,  assim,  o  envolvimento  sociocultural.  Para  Mousinho  et  al.  (2008),  o

desenvolvimento da linguagem está relacionado com dois principais aspectos: Linguagem e

cognição e linguagem e comunicação.

Linguagem  e  cognição:  pensa-se  bastante  por  meio  da  linguagem  depois  que
desenvolvemos essa  habilidade.  A memória,  a  atenção  e  a  percepção  podem ter
ganhos qualitativos com ela. Ela também ajuda na regulação do comportamento. Na
infância,  podemos  observar  o  desenvolvimento  da  linguagem  como  apoio  à
cognição a partir dos dois anos, em média, principalmente por meio da forma como
a  criança  brinca.  Linguagem  e  comunicação:  temos  a  intenção  comunicativa,  e
podemos nos comunicar de diversas formas diferentes, através de gestos, do olhar,
de desenhos, da fala, entre outros. A estrutura da linguagem nos permite lançar mão



de  recursos  mais  sofisticados,  a  fim  de  aprimorar  nossas  possibilidades  da
comunicação (MOUSINHO et al, 2008, p. 298 - 299). 

Através da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, a criança passa a interagir com

seu meio,  e essa interação, onde estão inseridas as brincadeiras,  desenvolve aos poucos a

capacidade  de  pensar,  de  perceber  e  de  reter  atenção,  de  forma que  gradativamente  essa

linguagem  vai  se  aperfeiçoando  e,  assim,  melhorando  também  o  seu  desenvolvimento

cognitivo. 

Dessa  forma,  ressalta-se  a  importância  do  estímulo  ao  desenvolvimento  e

aperfeiçoamento da linguagem, que deve acontecer de acordo com suas limitações, mas num

processo  constante  de  interação  entre  o  educador  e  a  criança,  possibilitando  que  ela  se

comunique e se expresse da sua maneira, tentando compreendê-la, dando, assim, a devida

importância para essa etapa do seu desenvolvimento.

Para  Piaget  (1986),  a  inteligência  na  criança  surge  bem  antes  da  aparição  da

linguagem, mas que esta é uma inteligência prática, na qual só se processa na presença de

objetos que estão à sua frente. Sendo assim, ela ainda não é uma inteligência propriamente

dita.

A  inteligência  não  aparece,  de  modo  algum,  num  dado  momento  do
desenvolvimento  mental,  como  um  mecanismo  completamente  montado  e
radicalmente  diferente  dos  que  o  precederam.  Apresenta,  pelo  contrário  uma
continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à
associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia, ao mesmo
tempo que os utiliza (PIAGET, 1986, p. 23).

Piaget  (1986)  afirma  que  a  inteligência  é  uma  adaptação,  e  para  perceber  sua

evolução é necessário que se conheça as relações que há entre ela e o seu meio, visto que ao

interagir com o meio a criança está constantemente se adaptando.  

Vygotsky  (1988,  apud  MOREIRA;  ANDRADE,  2008)  utiliza  o  termo

“desenvolvimento  psicomotor”  para  se  referir  à  aquisição  de  novos  conhecimentos  ou

habilidades que a criança possa vir a apresentar durante o seu processo de desenvolvimento e

aprendizagem. À medida em que a criança vai explorando mais os ambientes e fazendo mais

interações,  ela  vai  se  conhecendo  melhor,  e,  automaticamente,  tendo  um  melhor

desenvolvimento psicomotor. A aquisição de conhecimentos e habilidades se dão de forma

gradual, e é necessário que haja estímulos constantes que impulsionem as crianças a fazerem

contato com o meio que as cercam, descobrindo-os e, assim, descobrindo a si mesmo como

um ser atuante de seu meio.



3. METODOLOGIA 

O Método científico pode ser definido como um conjunto de etapas e instrumentos

pelo qual o pesquisador científico direciona seu projeto de trabalho com critérios de caráter

científico para alcançar dados que suportam ou não sua teoria inicial (CIRIBELLI, 2003).

Dessa  forma,  usando  como  metodologia  as  pesquisas  bibliográficas  e  o  método

qualitativo, que tem uma abordagem mais explicativa e menos quantitativa, visa-se, através de

observações em uma escola privada de Fortaleza, em duas salas distintas – na qual uma há

crianças na faixa etária de um ano de idade, e a outra crianças na faixa etária de dois anos de

idade – obter informações mais detalhadas sobre o uso da linguagem não verbal como forma

de comunicação com seus pares e com os adultos ao seu entorno, e como essa linguagem

influencia  no  desenvolvimento  cognitivo  da  criança.  Para  obtenção  dessas  informações,

utilizamos a observação e a entrevista com as duas professoras regentes nas salas de aula

distintas. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 70), a entrevista é definida como:

Esta constitui uma técnica alternativa para se coletarem dados não documentados
sobre determinado tema. É uma técnica de interação social, uma forma de diálogo
assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como
fonte de informação. A entrevista pode ter caráter exploratório ou ser uma coleta de
informações. A de caráter exploratório é relativamente estruturada; já a de coleta de
informações é altamente estruturada (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.70).

Sendo  assim,  utilizaremos  esse  diálogo  com as  duas  professoras  como  uma  das

formas  de  coleta  de  dados  da  pesquisa,  para  obtermos,  além  da  opinião  teórica  dos

pesquisadores, a opinião de campo de quem diariamente vivencia essa realidade. É importante

ressaltar que há total imparcialidade da entrevistadora, tanto nas observações em sala de aula

como nas perguntas dirigidas à entrevistada. Procuramos tirar nossas conclusões ao final da

pesquisa baseadas nas três formas distintas: as observações em sala de aula, a entrevista com

as professoras das duas salas selecionadas e o que os teóricos dizem sobre a referente pesquisa

abordada.

Quando falamos de observação, estamos nos referindo muito mais que somente um

simples  olhar  a  determinadas  ações,  e  isto  porque  as  observações  pedagógicas  vão  além

daquilo que os olhos veem. 

Para Freire (1992):



Observar  uma situação  pedagógica  é  olhá-la,  fitá-la,  mirá-la,  admirá-la,  para  ser
iluminado por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim fazer
vigília  por  ela,  isto  é,  estar  e  permanecer  acordado  por  ela  na  cumplicidade
pedagógica. (p.14).

Nesse pequeno trecho de Freire, podemos perceber a complexibilidade da observação

pedagógica para além do olhar. É preciso estar inteiramente vivo no universo da Educação,

para conseguirmos enxergar tudo aquilo que está nele inserido e sermos capazes de contribuir

para  melhorias,  desenvolvimentos  e  mudanças  no  meio  educacional  no  qual  estamos

inseridos.

As observações em sala se dão ao longo de seis meses, com uma frequência de duas

vezes  na  semana  e  ocorreram  no  segundo  semestre  do  ano  de  2019,  sem  nenhuma

interferência ou intervenção por parte da pesquisadora. Houve anotações semanais acerca das

atividades realizadas pelas crianças, na qual se fazia uso da linguagem não verbal, procurando

entender  de  que  forma havia  o  entendimento  dessa  comunicação entre  a  professora  e  os

alunos  e  de  como  os  alunos  reagiam  a  esse  tipo  de  linguagem,  atentando-se  quanto  à

eficiência da comunicação entre os mesmos.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Após as pesquisas bibliográficas, na qual se obteve estudos de alguns teóricos acerca

da  linguagem não verbal  como forma de  comunicação  e  expressão  na  educação  infantil,

juntamente  com as  observações  em sala,  que  fizeram ver  na  prática  como ela  acontece,

tivemos também a entrevista  com as  duas  professoras  regentes  em sala  de aula,  que nos

contaram  um  pouco  das  suas  visões  como  educadoras  ativas  nesse  processo  de

desenvolvimento da criança.

Na entrevista, as duas professoras regentes, de sala distintas e crianças diferentes,

não somente na idade, mas também em fases diferentes do seu desenvolvimento, responderam

a cinco perguntas elaboradas na pesquisa, referentes ao: perfil dos respondentes, de que modo

se dá o uso da linguagem não verbal pelas as crianças, a mediação no uso da linguagem, a

compreensão da linguagem e a avaliação da evolução no seu desenvolvimento. 

4.1. Perfil dos respondentes



Iniciamos a entrevista conhecendo um pouco sobre o perfil das educadoras. As duas

selecionadas  responderam  a  algumas  perguntas  básicas,  que  consistem  em:  qual  a  sua

profissão, sua idade e há quanto tempo trabalha na instituição.

A respondente número 01, regente da sala de infantil I, com crianças de 1 a 2 anos de

idade, respondeu que: “Sou pedagoga, tenho 32 anos, e trabalho há 6 anos na instituição”. A

respondente número 02, regente da sala de infantil II, com crianças de 2 a 3 anos, respondeu

que: “Sou pedagoga, tenho 37 anos e trabalho há 10 anos na instituição”.

4.2. Uso da linguagem não verbal

Para a apresentação dos seguintes dados organizados, a pergunta realizada foi a

seguinte:  como se dá o uso da linguagem não verbal  por eles e  entre  eles?  Tendo como

propósito compreender como a professora percebia o uso dessa linguagem pelas crianças, em

quais momentos do seu dia ela estava presente e como acontecia essa forma de expressão e

comunicação adotada pelas crianças.

Quadro 1: Uso da linguagem não verbal

RESPONDENTES RESPOSTAS

P1 (Infantil I)

“As crianças  costumam manifestar  esse tipo de linguagem quando querem algo ou
quando estão satisfeitas com algo. Um exemplo bem comum de linguagem não verbal
muito utilizada por eles é o choro e os sorrisos, que eles manifestam quando estão
insatisfeitos ou satisfeitos com alguma coisa.  Isso vale para sua comunicação tanto
com os adultos como com as outras crianças.”

P2 (Infantil II)

“O infantil II, em sua grande maioria, já sabe falar. Então utiliza essa linguagem para
se comunicar. No entanto, para se expressar, eles ainda utilizam muito a linguagem não
verbal,  como os  gestos,  a  postura  e  expressões  faciais.  Os  choros  ainda  são  bem
comuns  para  demonstrar  que  não  gostaram  de  algo,  assim  também  como  nas
brincadeiras com os colegas demonstram sua personalidade, seus desejos, e aflições.

FONTE: Da pesquisa (2020).

Percebemos  então  que,  para  as  duas  professoras,  a  utilização  da  linguagem não

verbal  pelas  crianças  é  comum para  se  comunicarem e  se  expressarem.  Para  a  P1,  essa

linguagem ocorre geralmente para expressar sentimentos e necessidades, sendo ela comum

tanto com os  adultos  como com as  crianças.  Para a  P2,  a  linguagem não verbal  é  muito

utilizada pelas crianças também como meio de se expressar, apesar de já saberem falar. As

posturas, gestos, expressões faciais e brincadeiras são suas principais formas de comunicar

desejos e aflições.



Para Fonseca (2009, apud LOPES; MARTINS e CHAPARRO, 2010), a linguagem

não verbal para a criança se manifesta como uma das maiores fontes de comunicação com o

mundo exterior. Neder e Possari (2008) afirmam que através das formas de nos expressarmos

pelo corpo, sejam elas através de olhares, gestos, sorrisos, etc., dizem se estamos felizes ou

tristes, se gostamos de alguma coisa ou não.

Como  podemos  observar,  de  acordo  com  as  observações  das  professoras  e  das

pesquisas  de  Fonseca  (2009,  apud LOPES;  MARTINS e  CHAPARRO, 2010)  e  Neder  e

Possari (2008), a linguagem não verbal é uma das principais fontes de comunicação pela qual

a  criança  se  expressa  com o mundo  exterior,  seus  sentimentos  se  manifestam através  de

gestos, olhares, e ações, que não se entende por palavras.

4.3. A Mediação no uso da linguagem

Na análise mostrada a seguir, foi feita a seguinte pergunta para as professoras: “Você

intervém  no  uso  dessa  linguagem  pelas  crianças?  Se  sim,  como?”  Com  o  propósito  de

entender se as professoras faziam intervenções quando manifestado algum tipo de linguagem

não verbal pelas crianças, se haviam incentivos na aquisição da linguagem e como faziam.

Quadro 2: mediação no uso da linguagem

RESPONDENTES RESPOSTAS

P1 (Infantil I)

“Sim, na maioria das vezes eles utilizam a linguagem não verbal quando gostam ou
não gostam de algo, sendo assim é necessário que eu os auxilie, identificando suas
necessidades e estimulando-os a utilizar a linguagem falada para se comunicar e se
expressar”.

P2 (Infantil II)

“Sim, na maioria das vezes. Algumas vezes eles utilizam esse tipo de linguagem nas
brincadeiras. Então eu apenas os observo, deixando-os livres para se expressarem com
os colegas. Mas, na maioria das vezes eles, fazem uso dessa linguagem quando querem
demonstrar ou comunicar algo. Nesse caso, eu procuro entender o que eles querem me
passar para atendê-los e sempre estimulando o uso das palavras para eles”.

FONTE: Da pesquisa (2020).

Para  as  professoras,  a  linguagem não  verbal  é  utilizada  por  eles  em sua  grande

maioria para manifestar sentimentos ou necessidade,  sendo assim necessária a intervenção

para atendê-los e auxiliá-los. Tanto para P1 como para P2, é importante o estímulo ao uso da

língua falada, utilizando as palavras para se comunicar. 

Para  Kohl  (2001,  p.  26)  “Mediação,  em  termos  genéricos,  é  o  processo  de

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta

e passa a ser mediada por esse elemento”. Borges e Salomão (2003, p. 328) falam que “As



relações da criança com os adultos são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades

linguísticas”. Rapoport (2012) afirma que é por meio das conversas constantes na qual os

adultos têm com as crianças, que estes constroem os sentidos e manifestam o desejo de torna-

se falante e se expressar através dela.

Sendo assim, faz-se importante a mediação no uso da linguagem não verbal, seja essa

mediação direta,  como em um auxílio no que a criança deseja ou em interações em suas

brincadeiras,  ou  indireta,  como  em  propor  brincadeiras  lúdicas  que  agregue  em  seu

aprendizado. O uso da linguagem oral com as crianças também é de extrema importância para

que elas passem a introduzi-las em seus meios de se comunicar, a fim de que, aos poucos, a

fala  se  torne  o  seu  principal  meio  de  comunicação,  efetuando,  assim,  a  aquisição  da

linguagem verbal.

4.4. Compreensão da linguagem

Para as seguintes análises aqui mostradas, a pergunta definida foi: “Você sempre os

compreende  quando  fazem  uso  dessa  linguagem?  Quando  não,  como  age  frente  a  essa

situação?”  Tendo  como  propósito  analisar  até  que  ponto  as  professoras  compreendem  a

linguagem não verbal das crianças e como elas agem quando não os compreendem.

Quadro 3: Compreensão da linguagem 

RESPONDENTE RESPOSTA

P1 (Infantil I)

“Não. Às vezes as crianças fazem uso de expressões em determinadas situações que eu
não  consigo  compreender,  mas  conforme  aumenta  a  convivência  com  eles  e  eu  os
conheço melhor, aumenta também a maior compreensão do que eles querem me passar
com aquela expressão, gesto, ou outro tipo da linguagem não verbal.

P2 (Infantil II)

“Não.  Nem  sempre  é  possível  compreender  o  que  a  criança  quer  nos  passar,
principalmente no início do ano letivo, quando ainda não conhecemos bem as crianças e
todo comportamento é novidade. Então quando não compreendo eu vou perguntando,
mostrando interesse no que ela quer transmitir, para estimulá-la a sempre procurar se
comunicar.  E  procuro  conhecer  melhor  as  crianças,  pois  assim  fica  mais  fácil  de
identificar seus comportamentos. 

FONTE: Da pesquisa (2020).

Nas  respectivas  respostas  das  professoras,  podemos  ver  que  nem  sempre  há

compreensão quanto ao uso da linguagem não verbal adotada pelas crianças, no entanto, elas

estão  sempre  estimulando  essa  comunicação,  mesmo  que  algumas  vezes  não  obtenham

sucesso quanto ao seu entendimento. Para P1, o melhor entendimento dessa linguagem ocorre

com a  convivência  na  medida  em que ela  vai  os  conhecendo melhor.  Para  P2,  conhecer



melhor  a  criança  também  é  uma  de  suas  alternativas  para  melhorar  a  compreensão  da

linguagem, assim como também a demonstração de se importar com aquilo que a criança quer

passar para, assim, estimulá-la sempre se comunicar.

Segundo Tristão (2005, p. 18), “O adulto, habituado à linguagem falada, encontra

dificuldades para compreender outras formas de comunicação e expressão que, no caso das

crianças pequeninas, são os olhares, os gestos, o choro, os sorrisos, os balbucios”. O que, para

ele,  ocorre  na  maioria  das  vezes  com  os  profissionais  atuantes,  porque  não  conseguem

perceber esse tipo de comunicação tão complexo.

Diante disso, justificamos com a fala de Tristão à resposta dada pelas professoras

sobre o fato de algumas vezes elas não conseguirem compreender a linguagem não verbal das

crianças. Porém, com o hábito de frequentemente estar em contato com essa linguagem, ao

decorrer do ano vai havendo uma melhor compreensão. 

4.5. Avaliação da evolução no desenvolvimento

Na análise  seguinte,  a  referida  pergunta  foi:  “Como  você  avalia  a  evolução  no

desenvolvimento  cognitivo  da  criança  de  acordo  com  suas  interações  e  comunicações?”

Tendo  como  propósito  identificar  como  as  professoras  percebem  essa  evolução  no

desenvolvimento cognitivo das crianças, diante de suas interações e comunicações e se elas

ocorrem da mesma forma para todos.

Quadro 4: Avaliação da evolução do desenvolvimento cognitivo

RESPONDENTE RESPOSTA

P1 (Infantil I)

“Através  dos  planejamentos  de  aula  que  fazemos,  de  acordo  com  a  fase  de
desenvolvimento em que as crianças se encontram, nós passamos atividades lúdicas que
vão  estimulando  gradativamente  esse  desenvolvimento.  No  início  do  ano  letivo,  as
crianças  chegam  de  um  jeito,  com  um  determinado  limite  em  suas  capacidades
intelectuais e físicas. Elas são mais primitivas quanto a comunicações e expressões. E no
decorrer  do  ano,  com  as  estimulações  corretas,  é  possível  ver,  aos  poucos,  as  suas
evoluções, alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas sempre há evolução”.

P2 (Infantil II)

“Com o decorrer do ano letivo, é possível conhecer cada criança de maneira individual,
suas dificuldades, suas habilidades, seu jeito de agir, de se comunicar, de se expressar. E
na medida que o ano vai  passando, a gente percebe essa mudança, eles passam a se
entenderem melhor, a se comunicar melhor, a desenvolver melhor as atividades, cada um
no seu tempo”.

FONTE: Da pesquisa (2020).

De  acordo  com  a  entrevista,  as  professoras  relatam  que  a  evolução  no

desenvolvimento cognitivo é perceptível ao longo do ano letivo, e sempre ocorre de maneira



particular para cada criança. Para P1, através das atividades lúdicas inseridas no planejamento

diário da turma, há um estímulo no desenvolvimento. Ela relata que as crianças, no início do

ano, possuem um certo limite intelectual e físico, e que aos poucos elas vão evoluindo. Para

P2,  conhecer  o  aluno  é  essencial  para  perceber  essa  evolução  no  seu  desenvolvimento

cognitivo. Ela relata que cada um tem sua maneira individual de se comunicar, expressar e

agir,  e,  na  medida  em  que  vão  se  desenvolvendo,  vai  havendo  uma  evolução  em  seu

comportamento.

Segundo Piaget (1973, p.76), “o desenvolvimento da criança implica numa série de

estruturas construídas progressivamente através de contínua”. O indivíduo é um ser ativo em

seu meio, aprendendo constantemente e absorvendo aquilo que vivencia em um processo de

assimilação, e,  na medida em que vai aumentando o seu grau de desenvolvimento e suas

estruturas,  ele  vai  progredindo,  passando  a  acomodar  essas  vivências  e  as  adaptando  de

acordo com sua realidade, atingindo, assim, o equilíbrio entre os fatores internos e externos. E

é nesse equilíbrio que se dá a construção do desenvolvimento em um processo contínuo. 

Para Palangana (1998, p. 19), o desenvolvimento se dá por estágios,  onde “Cada

estágio se desenvolve a  partir  do que foi  construído nos  estágios  anteriores.  A ordem ou

sequência em que as crianças atravessam essas etapas é sempre a mesma, variando apenas o

ritmo com que cada uma adquire novas habilidades”. 

Podemos, assim, concluir que o desenvolvimento cognitivo da criança, que, para as

professoras,  é  perceptível ao longo do ano letivo,  é,  segundo Piaget (1973),  um contínuo

processo de equilíbrio entre as informações que a criança diariamente vai assimilando e vai

posteriormente acomodando-as para si. Esse processo do desenvolvimento da criança se dá

por estágios, nos quais em cada fase ela vai adquirindo novos conhecimentos e habilidades. 

E, como descreve Palanga (1998), cada estágio vai se desenvolver a partir do que já

foi construído no estágio anterior, e apesar dos estágios sempre ocorrerem na mesma ordem,

há uma variação quanto ao ritmo em que cada criança os alcança. Sendo assim, podemos dizer

que  cada  criança  tem o  seu  tempo  próprio,  e  a  aprendizagem e  o  desenvolvimento  não

ocorrem de forma igual para todos.

Concluímos, assim, com a análise, que a linguagem não verbal é o principal meio

pelo qual as crianças se comunicam e se expressam com o mundo exterior, e que a mediação

do educador quanto ao uso dessa linguagem é de extrema importância, seja essa mediação de

forma direta, como na interação com a criança, ou de forma indireta, como em atividades

lúdicas passadas para eles, que as estimule a desenvolver a linguagem. 



Ressalta-se,  assim,  que  o  uso  da  linguagem  oral  com  as  crianças  também  é

importante  para  que  elas  comecem  a  se  adaptar  a  ela  e  a  introduzi-la  no  seu  meio  de

comunicação. Nem sempre os educadores conseguem compreender a mensagem da criança

quando  ela  se  utiliza  da  linguagem  não  verbal,  porém,  com  o  convívio  diário,  esse

entendimento  vai  melhorando.  O  desenvolvimento  cognitivo  da  criança  no  decorrer  do

processo educativo é perceptível, visto que esse é um processo de adaptação, e elas estão em

constante adequação nas suas diferentes fases do desenvolvimento, sendo, assim, necessário o

olhar atento do educador para perceber essa evolução no desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desta pesquisa, procuramos compreender como se dá o uso da linguagem não

verbal por crianças do Infantil I e II de uma escola privada de Fortaleza-CE como forma de

comunicação e expressão, e entender a importância dessa linguagem na contribuição para com

o seu desenvolvimento cognitivo, visto que a linguagem não verbal é um dos principais meios

de comunicação no qual as crianças têm contato com o mundo exterior, fazendo-se importante

que essa linguagem seja mais reconhecida pelos profissionais da educação e familiares que

diariamente proporcionam aprendizagem e acrescentam no desenvolvimento da criança.

Na  referente  pesquisa  bibliográfica  desse  artigo,  obtemos  informações  mais

detalhadas sobre a linguagem não verbal na Educação Infantil, permitindo, assim, entender

que são várias as formas de linguagem não verbal  das quais as crianças se utilizam para

comunicação e expressão, tais como gestos, olhares, sons, expressões faciais e até mesmo

brincadeiras possuem um significado. Antes da aquisição da linguagem oral, a linguagem não

verbal é comumente utilizada pelas crianças para expressar vontades e sentimentos, assim

também como para interagir com seu meio e com seus pares. Através das brincadeiras e da

socialização, a comunicação vai se aperfeiçoando, tornando a linguagem mais ativa, o que

contribuirá para a evolução do seu desenvolvimento cognitivo.

Podemos  então  perceber  que,  apesar  da  linguagem  não  verbal  ser  bem  mais

complexa  que  a  linguagem  oral,  ela  pode  ser  compreendida,  pois  também  possui  uma

mensagem. Essa mensagem nem sempre é de fácil entendimento pelo ouvinte, porém, como

podemos evidenciar na entrevista  com as educadoras,  com a convivência diária  com essa

linguagem  e  através  do  conhecimento  da  criança  interlocutora  da  mensagem,  pode-se

compreender  suas  mensagens  expressas,  tornando,  assim,  a  comunicação  entre  pares  e  a



mediação do educador bem mais eficiente, visto que este consegue entender a criança e suprir

suas necessidades. 

A observação do comportamento da criança também tem importante contribuição

para a melhoria da prática docente perante o desenvolvimento das crianças, pois, ao conhecer

sua personalidade,  manias e  jeito  de se expressar,  também conhecemos o melhor  jeito  de

trabalhar com as mesmas e qual metodologia utilizar com cada uma. 

Dessa  forma,  concluímos  que  o  desenvolvimento  da  criança  é  constantemente

progressivo e se dá por fases. Fases essas que vão evoluindo de acordo com o seu ritmo de

aprendizagem e o que se adquiriu na fase anterior. Sendo assim de extrema importância que o

educador compreenda a linguagem da criança e a estimule a se comunicar para desenvolver

posteriormente a linguagem oral e progredir em sua atual fase de desenvolvimento, assim

também como é necessário a importância da compreensão da linguagem para que se consiga

estabelecer relações de interações entre as crianças e seus pares. O desenvolvimento cognitivo

evolui à medida em que a criança vai adquirindo novas aprendizagens e habilidades. E, para

que  isso  ocorra,  é  necessário  que  ela  tenha  estímulos  adequados  para  cada  fase  de  seu

desenvolvimento, que só podem ser dados pelo o educador da forma adequada quando há uma

compreensão da  linguagem das  crianças.  Sendo assim,  ao  compreender  a  linguagem não

verbal,  o  educador  contribui  significativamente  para  o  desenvolvimento  cognitivo  das

crianças.
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RESUMO   
O  presente  artigo  propôs  compreender  e  tratar  dos  transtornos  de  aprendizagem
especificamente a dislexia, com o intuito de promover a discussão de práticas pedagógicas
para a superação das dificuldades favorecendo a inclusão no ambiente escolar.  Para tanto,
foram apresentadas as contribuições  de Zorzi  e Campellini  (2009),  Oliveira (2011) e Fitó
(2018), que discutem ser possível promover um ensino de qualidade e um ambiente de saberes
compartilhados,  legitimando  o  direito  à  educação  aos  alunos  com  transtornos  de
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa por meio da
aplicação de questionário com gestores e professores de uma escola particular e outra pública
de  Fortaleza.  Verificou-se o quanto  é  precária  a  formação dos  profissionais  da  educação,
perante  os  avanços  científicos  em  relação  aos  transtornos  de  aprendizagem,  que
disponibilizam  metodologias  e  práticas  inclusivas  eficazes,  como  também,  a  não
aplicabilidade da legislação inclusiva garantidora do direito à educação ao deficiente. 
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ABSTRACT   
The purpose of this article was to understand and deal with learning disorders specifically
dyslexia, in order to promote the discussion of pedagogical practices adapted to overcome
difficulties, favoring inclusion in the school environment. To this end, the contributions of
Zorzi,  Campellini,  Oliveira  and  Fitó  were  presented,  which  attest  to  the  possibility  of
promoting quality education and an environment of shared knowledge, legitimizing the right
to  education  for  students  with  learning  disorders.  It  is  an  exploratory  research,  with  a
qualitative and quantitative approach through the application of questionnaires with managers
and teachers from Fortaleza from the private and public education network. It was found how
precarious the training of education professionals is, given the scientific advances in relation
to learning disorders, which provide effective inclusive methodologies and practices, as well
as the non-applicability of inclusive legislation guaranteeing the right to education for the
disabled. 
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INTRODUÇÃO  
 

O  presente  artigo  tem  por  objetivo  discutir  sobre  a  dislexia  e  os  desafios

enfrentados  pela  criança  no  ambiente  escolar  e  como  tal  as  dificuldades  enfrentadas  na

aprendizagem. De acordo com o Manual de Doenças Mentais 5ª edição (DSM V), a Dislexia

é referida como sendo um Transtorno Específico da Aprendizagem - TEAp, onde são descritas

as dificuldades específicas para adquirir habilidades acadêmicas básicas. 

A Dislexia apresenta-se como sendo um problema escolar grave, necessitando de

uma  conscientização  e  capacitação  dos  profissionais  da  educação  envolvidos  para  ser

conquistado  o  sucesso  educacional.  A  dislexia  se  caracteriza  pela  dificuldade  no

reconhecimento  preciso  ou  fluente  das  palavras  sendo  evidenciada  leitura  lenta,  com

incorreções, troca de letras, dificuldade em compreender a informação lida.  

Os textos são confusos, com limitação de vocabulário, letra de qualidade ruim e

irregular. Também podem vir associadas défices como: discalculia (dificuldades em cálculo e

orientação  viso-espacial),  disortografia  (dificuldade  na  precisão  ortográfica)  e  disgrafia

(problema funcional motor).   

As pessoas com esse transtorno, geralmente são  afetadas

emocionalmente,  principalmente  as  crianças  em  idade  escolar,  os  homens  são  os  mais

acometidos,  enquanto  as  mulheres  são  minoria.  Pesquisas  constatam  causas  genéticas  e

hereditárias apontando que em famílias com histórico de dislexia, apresentarem um percentual

alto de incidência.  

As escolas e os professores não estão, por vezes, preparados para lidarem com as

necessidades de intervenção e adaptação pedagógica, não conseguem dar a devida assistência

aos  seus  alunos  disléxicos,  acarretando  prejuízos  ao  processo  de  aprendizagem,  como

também, a autoestima, ansiedade, dentre outros aspectos.   

Este estudo valida-se para disponibilizar a sociedade um melhor  conhecimento

acerca  do  tema,  geralmente  discutido  e  compreendido  de  forma  restrita  nos  espaços

acadêmicos  da  psicologia,  e  demais  especialidades.  O conhecimento  acerca  do  transtorno

possibilita o desenvolvimento escolar e principalmente o sucesso do letramento.  

A pergunta norteadora da pesquisa se apresenta como sendo: Quais dificuldades o

disléxico apresenta em sua trajetória escolar e quais práticas e intervenções melhoram seu

desempenho em sala de aula?   



O objetivo geral  traçado,  propõe discutir  o transtorno da dislexia,  suas causas,

consequências e tipos de intervenção que melhoram o desempenho em sala de aula. Como

objetivos específicos: analisar de que forma a inclusão é possibilitada ou não, considerando a

metodologia adotada pelo professor em relação às crianças com transtornos de aprendizagem;

Analisar a percepção do professor em reconhecer a importância da formação em transtornos

de aprendizagem dentre eles, a Dislexia, proporcionando uma qualidade na atuação escolar e

social,  introduzindo na prática a educação inclusiva,  segundo a Lei  de Diretrizes e Bases

(LDB) e a Constituição, evidenciando e legitimando os direitos conquistados pelos deficientes

e em especial os disléxicos.   

A assistência de um especialista para os disléxicos é fundamental para um bom

desenvolvimento educacional e social, bem como para resgatar a autoestima do aluno, para o

mesmo se reconhecer como um ser participante da sociedade em, sem deixar de ser destacada

a participação dos pais e dos educadores no tocante ao possibilitar as condições propícias para

uma aprendizagem produtiva.   

Como metodologia, foi escolhida a pesquisa exploratória, já a abordagem definiu-

se como sendo uma pesquisa qualitativa,  tendo como instrumento de coleta  de dados um

questionário aplicado com professores e gestores de duas instituições de ensino, sendo uma

pública e outra privada, de ensino fundamental de Fortaleza.   

No  presente  estudo  pode-se  perceber  que  apesar  de  alguns  profissionais  da

educação ter conhecimento acerca do que se trata a dislexia, requer ainda maior atenção e

especialização para lidar com a inclusão do portador da dislexia no ambiente escolar, portanto

a  pesquisa  favoreceu  a  compreensão  relativa  das  ações  pedagógicas  referente  ao  ensino

aprendizagem da criança disléxica, configurando a importância da reflexão do tema. 

   

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Dislexia: Causas, consequências e intervenções 

 

A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta diretamente a vida social e

escolar das crianças, e consequentemente traumas que marcam e que por vezes desencadeiam

danos de baixa autoestima, gerando falta de autoconfiança e consequentemente isolamento

social,  comprometendo  psicologicamente  o  estudante  Também  pode  vir  associada  à



comorbidades  como:  a  disgrafia,  alteração  funcional  na  componente  motora  do  ato  de

escrever, a disortografia desordem geral na escrita que significa uma dificuldade de escrita

relacionada ao motor de conclusão de tarefa escrita com ortografia inadequada e a discalculia

desordem de habilidades matemáticas em crianças de inteligência aparentemente dita normal. 

A criança disléxica demora a desvendar o mundo da leitura e escrita, por vários

fatores como: memória não sustentada, lateralidade prejudicada, coordenação motora fina e

global deficiente, evidenciada em crianças que demonstram dificuldade no controlo e domínio

espacial  corporal esbarrando em objetos com frequência e por aplicar força demasiada na

escrita, [...] “a dislexia é um transtorno da linguagem, em especial da língua escrita” (FITÓ,

2012,  p.  40).  A oscilação  de  humor  dessas  crianças  também é  constante,  decorrente  da

insatisfação perante seus erros, assumindo uma postura desafiadora como forma de proteção

perante as frustrações. 

Associada a fatores genéticos aparece geralmente na fase em que a criança está

sendo  alfabetizada.  A relevância  do  estudo  se  torna  pertinente  diante  da  carência  ainda

observada nas escolas pela falta de suporte pedagógico, aliado ao despreparo dos educadores

em realizar atividades inclusivas em salas de aula, não auxiliando ao disléxico na superação

de suas dificuldades prejudicando o processo de aprendizagem.   

Para o acadêmico de Pedagogia, futuro educador, é fundamental a qualidade de

sua formação, para que assim, possa desenvolver um trabalho eficaz assistindo seus alunos

perante  as  dificuldades  surgidas  na  trajetória  escolar,  intervindo  e  orientando  de  forma

correta, apoiando e não permitindo que as inseguranças e dúvidas do discente em relação ao

seu potencial o levem a se achar inferior em relação aos colegas de classe.  

A dislexia não é uma doença, é uma dificuldade no aprender, o que não representa

dizer que a pessoa disléxica, não possa conquistar um aprendizado significativo. O

diagnóstico precoce é relevante para possibilitar um companhamento

de profissionais, compondo uma equipe multidisciplinar de assistência, acompanhamento e de

cuidados necessários para o desenvolvimento acadêmico e social.   

Muitas  pessoas  por  desconhecerem a dislexia,  e  a  associam a um baixo nível

intelectual  em todas  as  áreas  o  que  é  uma falsa  constatação  já  que  o  disléxico,  quando

estimulado  e  assistido,  é  capaz  de  executar  e  viver  como  as  pessoas  ditas  como  sendo

“normais”, executando suas funções não verbais como: a coordenação motora, habilidades

sociais e percepção viso-espaciais.  



  

A criança disléxica tem dificuldade de compreender o que está escrito e de escrever
o que está pensando, consequentemente pode perturbar a mensagem que recebe ou
que expressa. Quando tenta expressar-se no papel o faz de maneira incorreta, o que
torna difícil para o leitor compreender as suas ideias. Por isso muitos professores
confundem dislexia com debilidade mental (OLIVEIRA, 2015, p. 125). 
  

Portanto,  falta  de  preparo  enfraquece  a  atuação  do  profissional  de  educação,

evidenciada  em  sua  avaliação  e  capacidade  de  observação  perante  as  dificuldades

apresentadas por seus alunos em sala de aula. Os alunos apresentam resultados ruins, lentidão

e não associação de leitura e escrita, desânimo no aprender, o que não compromete em alguns

casos a sua aprovação, fato este que irá cada vez mais aumentar a dificuldade e a obtenção de

resultados positivos pelo fato do aluno não está apto para acompanhar o ritmo estabelecido.

Em alguns casos, estes alunos são rotulados como sendo preguiçosos ou que não desejam

aprender sendo uma leitura equivocada acerca dos comportamentos e resultados evidenciados.

Segundo Zorzi:  

Alfabetizar uma criança ou mesmo um adulto vai muito além de qualquer processo
de  meras  associações.  Para  aprender  a  ler  e  escrever,  algumas  habilidades  ou
capacidades  entram  em  jogo  nas  esferas  cognitivas,  afetiva  e  sensorial.  Há
necessidade de ouvir,  de ser,  de compreender e,  acrescentese a  tudo isso,  faz-se
também necessário que haja um interesse por parte de quem aprende (ZORZI, 2009,
p. 149). 
 

Entretanto, em alguns casos, estes alunos são rotulados como sendo preguiçosos

ou que não desejam aprender, sendo uma leitura equivocada acerca dos comportamentos e

resultados evidenciados. 

 

2.2 Metodologias e práticas pedagógicas  

 

A alfabetização  é  um  dos  grandes  momentos  de  transformação  na  vida  das

crianças. Para elas as letras inicialmente são desenhos, depois passam a ter consciência de

seus sons e que unidas formam as sílabas, que juntas criam as palavras e seus significados.  

Sabemos  que  para  escrever  os  erros  acontecem,  é  natural,  faz  parte  da

aprendizagem para que seja atingida a assimilação e a acomodação de conhecimentos novos

como a leitura e a escrita. Contudo, no disléxico essa superação por vezes não acontece, e para

o educador levantar a hipótese de dislexia e a necessidade de uma avaliação médica é confusa

e às vezes não é percebida. 



A criança disléxica não consegue entender a escrita, pois ela não chega a avançar a

percepção das letras como símbolos, ficando apenas no simbólico dos desenhos, por isso, ao

ser proposta uma atividade de leitura,  angustiam-se,  tem palpitações e tremores nervosos,

pois, não conseguem diferenciar as letras iguais e seus sons. 

Existem  estratégias  para  serem  obtidos  resultados  positivos  no  ensino  e  na

aprendizagem da criança com dislexia, superando a desmotivação que dificulta e sempre é

apresentado pelo disléxico. Destacamos inicialmente a postura ideal de sentar a criança na

cadeira de forma confortável e ereta, firmando seus pés no chão, luminosidade adequada e

ambiente agradável.  Didaticamente,  a  consciência  fonológica é  copiosamente relevante.  A

frequência e a escolha em se trabalhar os sons das letras e sílabas, promovem a habilidade

auditiva que relacionada associação de figura e palavra facilitam a assimilação.   

A criança precisa ser motivada e assistida diariamente,  dentro e fora da escola

pelos pais e educadores. Na escola o professor deve dedicar uma maior atenção e apoio para

que o aluno se sinta integrado no grupo. Os pais devem oferecer um pouco mais de tempo

para ajudar nas atividades do filho não deixando todo encargo da aprendizagem para escola.

Disponibilizar materiais lúdicos e concretos para que a criança possa tocar e reproduzir letras

como: alfabeto móvel, massa de modelar, jogos pedagógicos, dentre outros, são estimuladores

durante o ensino aprendizagem.  

O incentivo e a afetividade do professor são fundamentais, para que a criança

tenha confiança, motivação em aprender. O despreparo do educador limita e dificulta a relação

do ensinar e do aprender o que Freire (2018), exacerba acerca da importância da formação

continuada como também, a autocrítica do profissional afirmando que:  

  
Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão
crítica,  tem de  ser  de  tal  modo concreto  que  quase  se  confunda  com a  prática
(FREIRE, 2018, p. 40).  
  

 O transtorno acomete a criança e o adolescente em se defrontar com situações

embaraçosas em seu cotidiano escolar e na sociedade, pois a leitura é um fator essencial para

o convívio social se adequando aos parâmetros estabelecidos. 

Contudo sabemos que, não é o deficiente que se adapta ao meio e sim o meio que

se adapta ao deficiente, é isto que promove a real inclusão. Para tanto, os métodos de ensino

adaptados para as necessidades apresentadas pelos alunos possibilitam sua real integração,



possibilitando a compreensão acerca do que é repassado em sala de aula, sendo respeitado o

tempo de cada um. 

 
A presença dos educadores é  fundamental  na vida de uma criança com dislexia.
Além disso, quando a professora está por dentro da situação, ela tende a estabelecer
uma parceria  com  o  aluno,  contribuindo  para  o  seu  desenvolvimento  (NEURO
SABER, 2015).  
 
 

Saber assistir o aluno com dislexia em sala de aula é bem desafiador para alguns

professores,  já que se percebe nas licenciaturas de Pedagogia,  uma carência  de formação

inclusiva de forma aprofundada, e geralmente ocorre de forma superficial. 

Sabemos que a dislexia atinge e compromete as percepções cognitivas, visuais e

auditivas,  assim  sendo,  trabalhar  a  percepção,  discriminação  auditiva,  ritmos  contribui

positivamente na aprendizagem do disléxico, como atividades musicais, sendo estimulados a

concentração, ritmo e atenção.  

A consciência fonológica se destaca como prática de intervenção, através dos sons

associando rimas e poesias, para o reconhecimento das letras, sílabas e assim a formação das

palavras. Trabalhar a percepção visual através de jogos dos sete erros, quebra-cabeça, figura e

fundo também se apresenta como uma excelente intervenção.  

A leitura é o maior desafio para o disléxico, e que para tanto, o professor deve

adequar formas para promover a aprendizagem desse aluno, como: leitura com a régua vazada

que mostra as palavras cada uma por vez, e cobrindo as demais facilita a concentração sendo

aos  poucos  diminuído  o  campo  coberto  até  o  estágio  de  que  sua  utilização  é  superada.

Facilitar atividades de grupo em sala se apresenta também como uma estratégia valiosa, pois,

além da cooperação mútua promovida entre os alunos, o disléxico se sente integrado e capaz

de contribuir e realizar a atividade. 

As práticas metodológicas na vida de um disléxico é um grande diferencial para

que sua alfabetização se torne significativa, “a prática se torna a base de qualquer técnica”

(FITÓ, 2012, p 34), mas é bem verdade a sua conquista não é uma tarefa fácil,  afinal de

contas  além dele  em sala  existem os  outros  alunos que  também precisam da  atenção do

professor, com isso, o educador precisa de apoio e principalmente nos dias de aplicação de

avaliações  somativas,  contar  com  o  auxílio  de  professores  auxiliares,  coordenadores,

psicopedagogos, psicólogos de acordo com a equipe multidisciplinar presente na escola.  



Segundo Oliveira (2015 p.  25) “se um professor for aberto a seus alunos e se

preocupar verdadeiramente com aqueles que não acompanham a classe, saberá descobrir o

que pode estar afetando sua aprendizagem”. 

As  avaliações  do  disléxico  devem  ser  diferenciadas,  de  acordo  com  as

necessidades de cada aluno, as provas somativas com letras maiores, apoio de ledor ou prova

oralizada e com maior tempo disponível para que seja finalizada. 

 

2.3 Proteção e direitos da pessoa disléxica segundo a LDB e a Constituição Federal 

 

A inclusão já é um fato cotidiano nas escolas públicas e privadas, pois, políticas

públicas  se  voltam  diretamente  para  aquelas  crianças  que  têm  interferência  no  seu

desenvolvimento e aprendizado, para que seus direitos sejam reservados e cumpridos, mas

será que todos que estão envolvidos na educação de uma criança com deficiência, sabem os

direitos que lhes é reservado? Muitos desconhecem esse fato e com isso, o desenvolvimento

cognitivo e social é afetado diretamente.  

A educação especial tem como propósito, favorecer todos àqueles que possuem

necessidades especiais, o direito à educação e a sua inclusão na sala de aula regular, contudo,

as  deficiências  e  transtornos  de  aprendizagem  como  a  dislexia,  ainda  são  por  vezes

desconhecidos para a escola dificultando a aplicabilidade da legislação prevista. 

De  acordo  com  a  ABD,  Associação  Brasileira  de  Dislexia,  a  dislexia  é  o

transtorno com maior incidência nas salas de aula, atingindo entre 5% e 17% da população

mundial, mas que por muitas vezes passasse despercebido por uma simples incompetência

escolar (ABD, 2019). Muitas pessoas que possuem em seu núcleo familiar, um disléxico em

idade escolar e desconhece os direitos estabelecidos na legislação brasileira perpassando de

geração em geração, a exclusão perante o direito a uma educação de qualidade. De acordo

com a LDB é previsto no Art. 58: 

 
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  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas
habilidades ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, p 39). 
 
 

Em seu Art. 59, a LDB assegura: 

  
Art.  59.  Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  deficiência,
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação:



(Redação  dada  pela  Lei  nº  12.796,  de  2013);  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  programas  sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Art. 59-A. O
poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou
superdotação matriculados na educação básica e  na educação superior,  a  fim de
fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das
potencialidades  desse  alunado.  (Incluído  pela  Lei  nº  13.234,  de  2015,  p  40);
Parágrafo  único.  A  identificação  precoce  de  alunos  com  altas  habilidades  ou
superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no
caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de
acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades
do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento (Lei 9.394, de 1996,
p 40 e 41). 
 

 Mesmo  assegurados  e  previstos  os  direitos  das  pessoas  comdeficiência,

transtornos  globais  do  desenvolvimento,  altas  habilidades  ou  superdotação,  perante  as

diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  não  encontramos  por  vezes,  a  aplicabilidade  da

legislação no cotidiano escolar do Brasil, associado ao desconhecimento da sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a referida pesquisa foi realizado um estudo bibliográfico e para tanto, como

referencial  teórico  foram  utilizados  autores  como:  ZORZI  e  CAMPELLINI  (2009)  e

OLIVEIRA (2015),  como  também,  a  aprendizagem  obtida  nas  disciplinas  de  inclusão  e

psicologia da aprendizagem. 

Foi realizada uma pesquisa de campo perfazendo um estudo exploratório, o qual

proporciona uma leitura mais aproximada da realidade estudada. Como públicos-alvo foram

escolhidas duas escolas do município de Fortaleza, uma particular e outra pública. A cidade de

Fortaleza é dividida em 12 Regionais, divisão que considera como critérios: a quantidade de

habitantes de cada região, área do bairro, aproximação cultural e a utilização de equipamentos

públicos  pelos  moradores.  Dentre  as  regionais,  destacamos  a  Regional I,  localizada  no

extremo oeste da cidade, a qual engloba 15 bairros da capital, totalizando cerca de 380 mil

habitantes dentre eles o bairro da Barra do Ceará, onde se acha localizada a escola particular

investigada, e o bairro Carlito Pamplona, localização da escola publica investigada. 



Como  instrumento  de  coleta  de  dados  foi  aplicado  um  questionário  com  18

questões,  com 9  perguntas  abertas  e  9  fechadas  para  os  gestores.  Para  os  professores  o

questionário teve 16 perguntas sendo 10 perguntas fechadas e 6 perguntas abertas. Ficando

claro que para cada público, foi elaborado um questionário diferente, adequado para a função

desenvolvida na escola. 

O público investigado foi composto de 3 gestores e 8 professores sendo 1 gestor e

5  professores  da  escola  pública  e  2  gestores  3  professores  da  escola  particular  onde

investigamos  dentre  outros  aspectos,  as  práticas  metodológicas  e  de  como  a  escola  e

professores entendem e avaliam a capacidade de aprendizagem do disléxico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Diante  da  pesquisa  realizada  entre  as  diferentes  redes  de  ensino  (pública  e

particular)  e  seus  respectivos  gestores  e  professores,  por  meio  das  questões  dissertativas

buscamos a compreensão dos diversos olhares que cada participante tem acerca da dislexia.

As questões fechadas colaboraram para o delineamento dos perfis dos respondentes, como

também, no que se refere à incidência da aplicação de práticas pedagógicas inclusivas em sala

de aula. 

 

4.1 Perfil dos respondentes (Gestores) 

 

Todas as gestoras participantes foram mulheres,  com idades entre  35 ou mais,

casadas,  graduadas  em  Pedagogia  com  especialização  completa,  sendo  duas  com

especialização na área da educação e uma com mestrado. Atuam profissionalmente dentre o

período de 10 ou mais anos. Na instituição na qual trabalham duas estão com 10 ou mais de

atuação,  enquanto  uma  de  1  a  5  anos.  Duas  são  contratadas,  uma  por  contrato  e  outra

comissionada, e uma não especificou. 

 

4.2 Perfil dos respondentes (Professores) 

 

O perfil  dos  professores  configurou-se  como sendo,  87,5% feminino e  12,5%

masculino. Em relação à idade e ao estado civil, 75% dos professores possuem de 35 ou mais



e 25% têm de 20 a 25 anos. Destes 37,5% são divorciados, 37,5% solteiros e 25% casados.

Todos possuem graduação completa, sendo que 

50% têm especialização completa. No tocante ao tempo de exercício na área da educação de 1
a 5 anos (25%), de 5 a 10 anos (12,5%) e 10 ou mais (62,5%). Do total de pesquisados 62,5%
foram da escola pública e 37,5% da escola privada. 

Em relação ao tempo de trabalho na instituição, possuem até 1 ano (12,5%), entre

1 a 5 anos (35,5%), entre 5 a 10 anos (25%) e 10 ou mais (25%) destes 50% dos entrevistados

são efetivados e 50% contratados. 

Para  identificar  e  distinguir  os  respondentes  pertencentes  à  escola  pública  e

privada, estabelecemos a nomenclatura: Escola pública: gestora (G1) e os professores (P1, P2,

P3, P4 e P5); enquanto da escola particular: gestora (G2 e G3) e professores (P6, P7 e P8). 

 

4.3 Estudo do tema (Gestores) 

 

4.3.1 A escola e as adaptações para promoção da educação especial 

 

Iniciando o estudo do tema, perguntamos para as gestoras se durante sua formação

acadêmica, a educação especial teria sido comtemplada, todas sem exceção responderam que

não,  fato  este,  que  instiga  para  a  importância  do  debate  a  nível  acadêmico,  acerca  da

necessidade  de  uma  formação  adequada  em educação  especial  inclusiva,  para  que  dessa

forma, o profissional apropriado e preparado possa realizar com eficácia a inclusão escolar. 

No que se refere à adaptação da escola para a educação especial foram elencadas
as seguintes perguntas: 

Quadro 1 - A escola tem AEE (Atendimento Educacional Especializado)? Se não, possui algum outro tipo de
atendimento que auxilie os alunos com algum tipo de deficiência? 
RESPONDENTE RESPOSTA
G1 Sim
G2 Temos um atendimento especializado com a ajuda da psicóloga e psicopedagoga 

especializada.
G3 Acompanhamento da psicóloga e encaminhamento.
 Fonte: Da pesquisa (2020) 

Quadro 2 - A escola é adaptada para deficientes? Se sim, quais adaptações possui? 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

G1 Sim, rampas de acesso. 



G2 Quanto aos cadeirantes a escola conta com rampas, barras de seguranças dando 
acessibilidade a todos que necessitam. Temos uma sala voltada às necessidades dos 
alunos com necessidades especiais, onde trabalhamos a psicomotricidade. Estamos em 
constante preparo do corpo docente para que este conheça seu aluno de forma integral, 
além disso, fomentamos um ambiente de cooperação e livre de preconceitos. E não  se 
esquecendo da parceria entre escola e família 

G3 Mais ou menos! Rampas, banheiros e alguns 
acompanhantes. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Quadro 3 - O PPP (Projeto Político Pedagógico) tem projetos ou ações inclusivas? Comente. 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

G1 Sim, todos os aspectos do projeto estão inclusos os alunos especiais. 
G2 Claro. No nosso PPP a prática escolar deve ter uma atitude positiva e mais flexível do 

ensino- aprendizagem, com o objetivo de atender as diferenças individuais dos alunos. 
Uma maleabilidade quanto a organização da escola para atender esta demanda. Ter uma 
equipe especializada de apoio e aprendizagem, orientação educacional. Trabalhar a 
socialização e aceitação. 

G3 Sim! Pois é a garantia que jamais um aluno poderá ficar fora da escola. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Considerando  as  ações  desenvolvidas  pelas  escolas  a  fim  de  promover  o

desenvolvimento cognitivo e  intelectual  de seus  discentes,  percebe-se uma sutil  diferença

acerca do entendimento do que se refere à adaptação. A G1 apresentou uma percepção bem

generalizada limitando-se a destacar as adaptações, apenas às rampas de acesso. Já a gestora

G2, apresenta respostas bem mais estruturadas, especificando com mais detalhes das rotinas,

porém, com algumas contradições perante as respostas da G3, principalmente no quadro 2,

que levantam dúvidas já que se trata da mesma escola. 

   
4.3.2  Conhecimento  sobre  a  dislexia,  existência  de  alunos  disléxicos  na  escola  com

diagnóstico e em que séries

Em relação à dislexia, investigamos sobre a compreensão acerca do transtorno e o

registro de alunos matriculados na escola com diagnóstico. Seguem as perguntas. 

Quadro 4 - Você sabe o que é Dislexia e quais caraterísticas possui? Explique sua resposta. 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

G1 É um transtorno genético e hereditário da linguagem, de origem neurobiológica, que de 
caracteriza pela dificuldade de decodificar o estímulo escrito ou símbolo gráfico, 
comprometendo a capacidade de aprender a ler e escrever com correção e fluência e de 
compreender um texto. 

G2 Dislexia é um transtorno da aprendizagem caracterizada por dificuldade de reconhecer as 
palavras na decodificação e soletração. 



G3 Sim, a dificuldade que a criança tem em aprender a ler.
Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Quadro 5 - A escola possui alunos com dislexia? Se sim, possuem laudo? Quantos são, em qual ano e como são
identificados? 

RESPONDENTES RESPOSTAS 
G1 3 alunos fundamental I manhã com laudos. 4° e 5° anos 

G2 Sim. Com laudo. 02 alunos. Um na Educação Infantil e outro no Fundamental, anos finais.
No da educação Infantil tanto a família como o colégio sentiram a necessidade de um 
acompanhamento da criança em relação a sua fala, descobrindo-se a posteriore a dislexia. 
No adolescente a família descobriu e nos mandou o laudo. 

G3 Sim, porém os laudos apresentados são feitos pela professora do AEE. Geralmente nos 
anos iniciais. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

No  que  se  referem  à  compreensão  acerca  da  dislexia,  todas  as  respondentes

apresentaram  segurança  e  conhecimento  claro.  Ficou  evidenciado,  que  não  existe  uma

predominância  de  alunos  em  determinado  período,  acham-se  distribuídos  na  educação

infantil, ensino fundamental I e II, contudo, sobre o diagnóstico, revela-se um retrato muito

comum nas  escolas,  que  é  a  escola  não  possuir  diagnósticos  dos  alunos,  como também,

evidenciado na resposta da G3, a professora do AEE, diante das observações de sala e do

comportamento  apresentado  pelo  aluno,  realiza  um  diagnóstico.  O  que,  destacamos  ser

equivocada a atitude, já que para diagnóstico de transtornos ou deficiências, faz-se necessário

um laudo médico (neurologista, pediatra, fonoaudiólogo) para ser aferido de forma legítima e

assim, serem encaminhadas, adaptações que promovam uma assistência direcionada e eficaz

para o aluno. 

 4.3.3 Capacidade  de  aprendizagem do aluno disléxico,  principais  dificuldades  e  práticas

inclusivas de sala de aula e coletivas 

Finalizando o questionário aplicado juntos às gestoras, destacamos as opiniões das

respondentes,  acerca  de  sua  compreensão  sobre  a  aprendizagem  do  aluno  disléxico,

dificuldades observadas e a inclusão em sala de aula. Seguem as respostas: 

Quadro 6 - Em sua opinião o aluno com deficiência é capaz de aprender? Justifique sua resposta 
RESPONDENTES RESPOSTAS 
G1 Sim, sendo observado com antecedência e trabalhando suas deficiências. 
G2 Claro. Temos vários alunos com todas as necessidades e conseguimos muito êxito no

aprendizado  dos  nossos  alunos.  Como  já  falei  acima  trabalhamos  o  aluno  com sua
individualização e tentamos acompanhá-los e suprir estas necessidades. 

G3 Sim! Desde que o aluno receba uma parceria, professor, escola, família e profissionais
responsável pela sua deficiência. 



Fonte: Da pesquisa (2020)

Quadro 7 - Quais as principais dificuldades de aprendizagem observadas pelos professores da escola em sala de
aula? 

RESPONDENTES RESPOSTAS 
G1 A falta de apoio da família e a situação social precária. 

G2 Ainda é muito novo todo este processo de inclusão. Os professores não aprenderam nos 
bancos da universidade a lidarem com tal situação, então torna-se uma dificuldade de 
individualizar cada aluno e suas necessidades. 

G3 Linguagem e escrita. 
Fonte: Da pesquisa (2020)

Para a pergunta seguinte, foi elaborada uma questão de múltipla escolha tendo as

seguintes opções a serem selecionadas pelo respondente: 

Quadro 8 - Em relação à questão anterior, quais práticas são utilizadas em sala de aula, que proporcionam a
inclusão de alunos com dislexia? 
OPÇÃO PERCENTUAIS
Roteiros de conteúdos adaptados 33,3%
Marcadores gráficos, ilustrações e figuras, deixando os textos mais curtos. 33,3%
Agenda digitada para as crianças pequenas, e roteiros com tópicos para os adolescentes. 33,3%
Avaliações orais e/ou adaptadas 100%
Atividades estimuladoras de atenção e concentração 100%
Foco na fusão fonêmica, silábica simbólica e na segmentação fonêmica. 66,7%
Utilização de projetos culturais 66,7%
Não são utilizadas 0% 
Não tenho conhecimento para utilização 0%  
Fonte: Da pesquisa (2020)

Quadro  9 -  A escola  desenvolve  ações,  no  sentido  de  promover  o  desenvolvimento  de  todas  as  crianças
considerando suas peculiaridades? Se sim, quais? 

RESPONDENTES RESPOSTAS 
G1 Sim, fazendo observações e desenvolvendo o seu potencial. 

G2 Tentamos ser uma instituição aberta a todos, superando o sentimento de rejeição que os
alunos com necessidades especiais enfrentam e fazer com que estes tenham as mesmas
oportunidades que são oferecidas aos outros alunos assegurando-lhes o desenvolvimento
da aprendizagem. 

G3 De forma parcial sim, atividades adaptadas, provas com acompanhamento individual oral e
escrita acompanhamento individual com a psicóloga e família sempre mantendo o cuidado 
com a inclusão. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

A aprendizagem do aluno disléxico para todas é possível tendo acompanhamento

e parceria entre escola, família e profissionais multidisciplinares. Em relação às práticas de

sala de aula, obteve-se em todas as respostas a aplicação de provas adaptadas e a aplicação de

atividades  estimuladoras  de  atenção  e  concentração,  em segundo,  os  projetos  culturais  e

método  fônico  e  em terceiro,  as  adaptações  de  roteiros,  agenda  e  o  uso  de  marcadores.

Evidenciando as variedades de possibilidades de práticas inclusivas adequadas para os alunos



disléxicos. Em relação às ações inclusivas promovidas na escola novamente evidencia-se a

resposta não muito específica da G1 e contradições entre G2 e G3. 

4.3.4 Compreensão acerca do transtorno da dislexia, dificuldades mais observadas em sala de

aula e presença de disléxicos na sala de aula

Os professores atestaram em 100% de suas respostas, a presença de disléxicos em

suas salas de aula. E acerca da compreensão dos professores sobre a dislexia e as dificuldades

de aprendizagem observadas, obtivemos as respostas dos quadros a seguir:  

Quadro 10 - Você sabe o que é dislexia e quais características possui? 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

P1 Sim
P2 Sim
P3 Sim - dificuldade de leitura.
P4 Sim
P5 Distúrbio de aprendizagem. Tem como característica a dificuldade de leitura. 
P6 Sim. Dificuldades na leitura 
P7 Sim. Dislexia é um tipo de dificuldade de aprendizagem muito comum, onde se atrela com 

dificuldade de leitura, dificuldade na escrita. 
P8 Sim 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

Quadro 11 - Quais dificuldades de aprendizagem você observa mais em seus alunos? 
RESPONDENTES RESPOSTAS 
P1 De aquisição da escrita e da leitura 
P2 Falta de interesse pelas atividades 
P3 No português, com sílabas compostas de duas consoantes e interpretação de texto. 
P4 Além da falta de atenção vejo a dislexia como uma grande dificuldade de aprendizagem. 
P5 Dificuldades de leitura 
P6 A escrita, falta de atenção. 
P7 Consigo observar diversas dificuldades dos educandos, como dislexia, TDAH, essas são as

mais comuns, encontradas quase que em todas as turmas. 

P8 Interpretar texto simples 
Fonte: Da pesquisa (2020) 

Os professores não demonstraram muita segurança em conceituar a dislexia, o P1, P2,

P4  e  P8  apenas  se  limitaram  a  responder  “sim”,  o  que  não  possibilita  mensurar  a

compreensão. Na descrição das dificuldades observadas em sala de aula apontaram com maior

incidência a dificuldade de leitura e escrita e apenas o P2, P4e P6, mencionaram a falta de

atenção e de interesse pelas atividades. 

 

4.3.5 Formação em educação especial, atividades inclusivas aplicadas em sala e resultados 



Os professores  também foram questionados  acerca  da  formação  em educação

especial durante a graduação. Dos 8 respondentes, 50% disseram “não” e 50% disseram que

“sim”. Em relação às práticas utilizadas e as possíveis adaptações promovedoras da inclusão

do disléxico em sala, nos quadros a seguir, demonstraremos as respostas obtidas: 

 

Quadro 12 - Em relação à questão anterior, quais práticas você utiliza em sua sala de aula, que proporcionem a
inclusão de alunos com dislexia?  

RESPONDENTES RESPOSTAS 
P1 Realizando atividades flexibilizadoras de acordo com a dificuldade do aluno. 
P2 Através de atividades diferenciadas 
P3 Atividades adaptativas 
P4 Ter mais paciência, procurar atividades que prendam atenção dele, fugindo dos padrões 

estabelecidos. 
P5 Fazendo atividades em duplas e adaptadas, para que seja estimulada sua atenção e 

concentração 
P6 Atividades adaptadas para ele 
P7 Atividades voltadas para inclusão dele nas aulas, trabalhando assim seu cognitivo 
P8 Procurando mostrar ao aluno o erro, pedir para quando estiver dúvida na escrita, soletrar 

pausadamente, prestando atenção.  Depois conversar com a coordenação para conversar 
com a família, se concorda com avaliação psicológica. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Embora  os  roteiros  de  conteúdos  adaptados  apresentem  85,5%  das  respostas

obtidas,  apenas  37,5% apontaram o  foco  na  fusão  fonêmica  como  prática  e  intervenção

pedagógica, evidenciando contradições nas respostas obtidas nos quadros 11, 12, e 13 que

atestam ser imprescindível a adequação de conteúdos e atividades para a aprendizagem do

disléxico. A prática da alfabetização fônica é a mais indica para os disléxicos, fato que atesta

o quanto a falta de fundamentação nos transtornos de aprendizagem, compromete a atuação

do professor em sala. 

Finalizando o questionário dos professores apresentaremos as respostas obtidas

em relação à capacidade de aprendizagem do disléxico e a promoção de ações inclusivas pela

escola. 

 

4.3.6 Capacidade de aprendizagem do disléxico e ações inclusivas da escola 

Quadro 14 - Em sua opinião o aluno com deficiência é capaz de aprender? Justifique sua resposta. 
RESPONDENTES RESPOSTAS 

P1 Sim. A criança especial aprende de acordo com suas limitações, nem sempre o 
aprendizado é como o aprendizado das crianças ditas normais, porém se feito um trabalho 
adaptado para a deficiência da criança e possível sim que haja uma evolução em seu 
aprendizado intelectual e motor. 

P2 Claro que sim. Isso depende muito do olhar do professor, escola e família em conjunto. 



P3 Sim. Com ajuda dos pais em casa, em junção com a própria escola tendo conhecimento
dele. 

P4 Sim. Tudo depende do olhar do professor. 

P5 Sim. Depende da metodologia aplicada para o aprendizado dele. 
P6 Sim. Com estímulos e atividades adaptadas 
P7 Sim, possuem pela capacidade de aprendizagem, mesmo com suas limitações é possível 

que os mesmos aprendam, em alguns casos de maneira mais demorada, requerendo 
tempo, mas mesmo diante de suas dificuldades é possível. Todos são capazes de aprender,
cada um no seu devido momento. 

P8 Sim. A criança especial aprende de acordo com suas limitações, nem sempre o 
aprendizado é como o aprendizado das crianças ditas normais, porém se feito um trabalho 
adaptado para a deficiência da criança e possível sim que haja uma evolução em seu 
aprendizado intelectual e motor. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Quadro 15 -  A escola  desenvolve  ações,  no  sentido de  promover  o  desenvolvimento  de  todas  as  crianças
considerando suas peculiaridades? Se sim, quais? 
RESPONDENTE

S 
RESPOSTAS 

P1 Sim. Atendimento Educacional Especializado e / ou orientações aos pais de como
deve proceder para ajudar a criança 

P2 Sim. Solicitam materiais adaptados aos que estão sendo dado em sala de aula. 
P3 A escola tenta. Mas falta preparo e equipamentos para completar a tarefa. 
P4 Sim
P5 Não 
P6 Sim
P7 Não
P8 Sim. Atividades que todos os alunos possam interagir como jogos e brincadeiras. 

Fonte: Da pesquisa (2020) 

 

Nas  respostas  dos  professores  obtivemos  a  ampla  concordância  de  que  a

aprendizagem  é  obtida  mesmo  diante  das  limitações  e  dificuldades  apresentadas  pelos

disléxicos, sendo mencionada a parceria entre escola evidenciando a atuação do professor e a

família do aluno. Em relação às ações promovidas pela escola, P5, e P7 responderam não

ocorrerem ações na escola, P3 relata a falta de preparo e de equipamentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, não foi possível uma observação ativa

em sala de aula, para serem registradas as rotinas dos alunos disléxicos, possibilitando maior



riqueza e clareza da narrativa das conquistas e dos desafios no processo de aprendizagem,

ocorrido  nas  escolas  investigadas,  limitando  à  aplicação  do  questionário,  como  único

instrumento  de  coleta  de  dados.  Com  o  resultado  da  pesquisa,  evidenciou-se  que  ainda

persiste a necessidade de fundamentação e formação continuada dos gestores e professores

para  alicerçar  a  educação  especial  inclusiva,  capaz  de  assistir  com  eficácia  alunos  com

deficiência.  

Mencionando as contribuições expressas neste artigo pelos autores como Zorzi e

Campellini  também  evidenciamos  a  produção  e  o  avanço  científico  no  tocante  à

disponibilização de metodologias e de práticas pedagógicas capazes de possibilitar caminhos

em prol da aprendizagem da criança deficiente, mudando a propensão das escolas culparem

pelo não sucesso obtido pelo aluno, ser responsabilidade única do discente e sua família.  

O diagnóstico de dislexia  se  apresenta como peça  fundamental  para a  família

compreender e contribuir com o desenvolvimento e superação de dificuldades de seu filho,

como  também  para  o  professor  adequar  seu  trabalho,  aplicando  práticas  e  estratégias

assistindo ao aluno no que se refere à superação de suas dificuldades desenvolvendo uma

aprendizagem significativa. 

Embora a legislação brasileira esteja atualizada e comprometida em legitimar o

direito  à  educação  dos  deficientes,  não  diferenciando,  portanto,  as  instituições  de  ensino

públicas e privadas, percebe-se uma diferença entre as escolas pesquisadas.  

O  que  muito  surpreendeu,  já  que  as  secretarias  de  educação  disponibilizam

formações e aparelham as escolas da rede pública, de forma a ser provida uma assistência

atualizada e de qualidade para os alunos. Vimos de forma contrária na escola particular, o

esforço em capacitar seus profissionais para que o ambiente escolar promova da melhor forma

possível a assistência aos seus alunos. 

Concluímos  que  por  mais  que  seja  verbalizada  a  urgência  em  prover  uma

educação  básica  de  qualidade  e  inclusiva  para  os  alunos  com  deficiência,  faltam  ações

concretas  para a  sua superação e  a  legitimação do direito  humano no âmbito legal,  e  no

ambiente escolar, o fortalecimento da parceria entre família e escola disponibilizando assim o

acesso a uma educação de qualidade. 
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RESUMO
Este trabalho aborda a experiência ao qual vivemos na instituição onde trabalhamos, que é
privada quando tivemos de enfrentar um grande desafio: lecionar para um aluno com paralisia
cerebral,  havendo  um grande  despreparo  da  nossa  parte.  De acordo  com Geralis  (2007),
Rodrigues (2003) e Brandão (2011), entre outros, nossa problemática centra-se no seguinte
questionamento:  quais  estratégias  pedagógicas  o  professor  de  uma  sala  de  aula,  seja  ela
privada ou pública, usará para incluir o aluno com paralisia cerebral na sala de aula? Em
resposta a esse questionamento, apresentamos o seguinte objetivo geral: promover inclusão de
alunos deficientes no âmbito escolar, priorizando o aprendizado e o seu desenvolvimento. E
como específicos, temos: verificar estratégias que favoreçam o ensino, analisar a importância
de  incluir  crianças  deficientes  no  âmbito  escolar  e  identificar  quais  estratégias  são
estabelecidas pelos docentes da instituição que promovem a inclusão.  

Palavras-chave:  Estratégias de inclusão. Escola. Aluno com Paralisia Cerebral.

ABSTRACT
This work addresses the experience we live in at the institution where we work, which is a
private one in which we had to face a great challenge: teaching a student with cerebral palsy,
with great unpreparedness on our part. According to Geralis (2007), Rodrigues (2003), and
Brandão  (2011),  among  others,  our  problem  focuses  on  the  following  question:  what
pedagogical strategies will the classroom teacher, whether private or public, use to include the
student with cerebral palsy in the classroom? In response to this question, we present the
following  general  objective:  to  promote  the  inclusion  of  disabled  students  in  the  school
environment, prioritizing learning and their development. And as specific we have: to verify
strategies that favor teaching, to analyze the importance of including disabled children in the
school scope and to identify which strategies are established by the institution's professors
who promote inclusion.

Keywords: Inclusion strategies. School. Student with Cerebral Palsy.
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1 INTRODUÇÃO

Ao  longo  deste  trabalho,  aborda-se  uma  experiência  que  vivemos no  nosso

primeiro ano como professora do 2° ano do ensino fundamental quando obtivemos grandes

desafios  ao  lecionar  para  um aluno  com paralisia  cerebral  e  que  não  realizava  nenhuma

atividade que era proposta.

Durante este artigo, falaremos sobre o processo de alfabetização de crianças com

paralisia cerebral e como criar métodos que facilitem a interação do aluno e a sua socialização

no espaço escolar. 

Nas pesquisas as quais foram realizadas, aprendemos basicamente o contexto da

infância antigamente e a função das crianças e suas formas de serem educadas; não havia

reconhecimento da infância, e essas se tornavam menosprezadas e não eram valorizadas como

alguém que tivesse direito à educação. Esse cenário se modificou por volta do século 16

quando houve alguns avanços que auxiliaram na facilitação do desenvolvimento do aluno

com deficiência, avanços esses que contribuíram para a inclusão escolar dessas crianças e

facilitaram o acesso à educação, dando a essas o direito a um ensino de qualidade.

O tema apresentado requer uma importância fundamental para o leitor e para a

formação da graduanda que realizou esse trabalho,  pois,  no dia  a  dia  escolar  da mesma,

percebeu-se a vantagem de encontrar estratégias que facilitassem o aprendizado do aluno que

estava ensinando, fazendo com que facilitasse o desenvolvimento e a inclusão no ciclo social

da sala de aula, no ensino/aprendizagem e no âmbito escolar.

Desde o princípio dos  tempos,  o  ser  humano vê a  necessidade  do saber  e  do

aprender, mas algumas pessoas nascem com algum tipo de deficiência que resulta no processo

lento da aprendizagem, que é o caso das crianças com paralisia cerebral.

O primeiro passo é aceitar essas como sujeitos com direitos para que a inclusão

aconteça; mesmo que seja um processo lento, devemos estar em constante estudo. Pesquisar é

necessário  para  que  possamos  conhecer  fundamentações  teóricas  que  nos  ensinem como

trabalhar com esses alunos, porém a prática nos ensina que devemos adotar novas formas de

trabalhar em sala de aula para que seja notório o desenvolvimento de nossas crianças.

Quando  estamos  em  um  processo  de  formação,  seja  ele  inicial  ou  contínuo,

percebemos  que  aprendemos  muitas  coisas  na  teoria,  porém,  quando  vamos  à  prática,  a

realidade é diferente da que vivemos.

Vale destacar que a fundamentação da família neste processo contribui de modo

satisfatório,  mostrando a  rotina  de  seus  filhos  e  falando das  dificuldades  que  hão de  ser



enfrentadas,  do despreparo  físico  e  emocional  e  outros.  De acordo com Ferraz,  Araújo e

Ferreira (2010), entende-se que é necessária a família presente no contexto escolar, para que

se tenha  uma relação estável  e  que  colabore para o processo de  inclusão de alunos  com

deficiência. Após isso entendemos que os pais são responsáveis indispensáveis na inclusão

quando eles aprendem juntamente com a instituição e trocam conhecimentos em prol de um

desenvolvimento significativo e satisfatório de seus filhos. 

O trabalho visa nortear as escolas de rede privada e pública quanto à necessidade

de preparação de todos os funcionários e do espaço físico das escolas para a recepção de

crianças com paralisa cerebral, a fim de promover um ensino de qualidade. 

Embora nossa legislação esteja na vanguarda em relações a de outros países sobre

a  inclusão  escolar  de  alunos  com deficiência,  ainda  temos  barreiras  as  quais  devem ser

transpostas.

Estes autores abordam assuntos bastantes relacionados com a inclusão de alunos

com  deficiência  como:  Perrenoud  (2001),  Mittler  (2003)  e  Mantoan  (2015).  Trazem

embasamentos que irão amadurecer o trabalho cada vez mais, impondo suas experiências e

opiniões relacionadas à inclusão.

Como pergunta do estudo, temos: Quais as estratégias pedagógicas o professor de

uma sala de aula, seja ela privada ou pública, usará para incluir o aluno com paralisia cerebral

na sala de aula do 2° ano do ensino fundamental? Desta forma, auxiliando a essa busca, surge

como objetivo geral:  investigar o desenvolvimento de estratégias pedagógicas para incluir

alunos  com  paralisia  cerebral  em  turmas  do  2º.  ano.  Os  objetivos  específicos  foram:

identificar  estratégias  que  favoreçam o  ensino;  2)  entender  como funciona  a  inclusão  de

alunos  com  deficiência  nas  instituições  públicas  e  privadas;  3)  identificar  as  estratégias

estabelecidas pelos docentes da instituição que promovem a inclusão.

Como hipótese para esse estudo, no Brasil há muitos estudos que desenvolvem

métodos e estratégias para trabalhar em sala de aula com alunos com deficiência; apesar de

muitos estudos, acreditamos que é raso o conhecimento visto que ainda estamos caminhando

para o conhecimento mais amplo dessa patologia. A paralisia cerebral não é uma doença, só

necessita de acompanhamento que facilite o desenvolvimento.

A seguir  será  abordada  a  metodologia  do  trabalho  desenvolvido  em  que  foi

utilizado um estudo de caso para a construção da pesquisa,  sendo desenvolvida de forma

qualitativa. 



Este artigo aborda desde o contexto da infância de antigamente até seus avanços

nos dias atuais, trazendo pontos relevantes que embasaram a mesma, e trará novas visões de

ensino.

2 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL

Nesta seção serão abordados assuntos voltados para o histórico da inclusão no

Brasil e suas evoluções ao longo dos anos bem como a participação da família no processo de

ensino-aprendizagem.

De acordo com Fischinger (1970), a paralisia cerebral é denominada como um

distúrbio causado por uma lesão cerebral, que afeta o desenvolvimento do cérebro e torna-se

algo que é estacionado, não evoluindo. 

A criança  com  paralisia  cerebral  começa  a  adquirir  algumas  habilidades  e  a

desenvolver  etapas  de  evolução  neuropsicomotora  que  ajudam  no  seu  desenvolvimento

(SAÚDE.GOV, 2014).

Toda parte cognitiva do nosso corpo precisa de um comando do cérebro para a sua

execução, já a criança sofre mudanças constantes que atrapalham na sua aprendizagem. Cada

criança tem o grau de transtorno neuromuscular que lhe evidencia, seja ele leve, moderado ou

severo (SCIELO, 2002).

Quando o quadro é mais leve, a criança apresenta um desenvolvimento maior e

consegue realizar com cautela as atividades de motricidade fina, grossa e ampla. Já as severas

sentem  dificuldade  em  realizar  quaisquer  atividades  que  necessitem  para  o  seu

desenvolvimento (SCIELO, 2010).

2.1 Inclusão: um breve histórico da educação inclusiva no Brasil

Sabe-se que, desde os primórdios dos tempos, há notícia de deficiências, quer seja

motoras, cognitivas ou outras; sempre se soube de seres humanos com limitações reduzidas.

Para  Mazzota  (2006),  ao  lado  dos  avanços,  é  possível  encontrar  fenômenos

culturais  como ignorância,  abandono,  superstições,  marginalização e  exclusão das pessoas

com  deficiência,  retardando  ou  impedindo  seu  pleno  desenvolvimento  e  exercício  de

cidadania. 

 No  Brasil  em 1600,  na  Santa  Casa  de  Misericórdia,  existia  uma  instituição

voltada  para  alunos  com deficiência.  Já  no  Segundo  Império,  foram criados,  no  Rio  de



Janeiro,  o  Imperial  Instituto  dos  Meninos  Cegos,  atual  Instituto  Benjamin  Constant,  e  o

Instituto  dos  Surdos-Mudos,  hoje  Instituto  Nacional  de  Educação  de  Surdos  (INES)

(SCIELO, 2019).

O atendimento de alunos com deficiência começou oficialmente no império de D.

Pedro II, mas, durante todo o império e início da República, esse atendimento aconteceu de

forma irregular (SITE APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE, 2017).

De acordo com Ferreira (2005), em 1942, já havia no país 40 escolas públicas

regulares que prestavam algum tipo de atendimento a deficientes mentais e 14 que atendiam

alunos com outras deficiências. O Instituto Benjamin Constant editou em braile a Revista

Brasileira para Cegos, primeira do gênero no Brasil.

Em 1954 surge a primeira Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE),

que se populariza no país inteiro, com predominância, já que as escolas públicas não estavam

preparadas para lidar com essas deficiências em sala de aula. A APAE contava com o apoio do

governo e da comunidade, pois era a única esperança das famílias com deficientes (SCIELO,

2011).

Conforme  Tavares  (2005),  na  escola  pública,  a  preocupação  com a  Educação

Especial inicia-se em 1958, em Curitiba, no Centro Educacional Guairá, onde é criada uma

clínica psicológica para o estudo de crianças com problemas de aprendizagem e repetência

escolar. Contudo, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura em 1963 instituiu o serviço de

Educação de Excepcionais. Nacionalmente, um marco importante para o processo de inclusão

de alunos com deficiência no contexto escolar ficou assegurado na Lei nº 4024/61, que dá o

acesso a esses alunos à educação.

Avançando um pouco na história, nos anos de 1990, foi aprovado, na Conferência

Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia, o direito de educação igualitária

para  todos,  um  marco  histórico,  que  contou  com  a  participação  de  88  governos  e  25

organizações internacionais (SILVA, 2001).

No  Brasil,  em  2015,  foi  promulgada  a Lei  Brasileira  de  Inclusão,  conhecida

como Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  que  trata  de  diversos  aspectos  relacionados  à

inclusão das pessoas com deficiência. 

O capítulo IV da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), do art. 27 e 28, aborda o acesso

à educação e traz avanços importantes, como a proibição da cobrança pelas escolas de valores

adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade (BRASIL, 2015).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


O artigo diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis, mas

não cita explicitamente que a matrícula de alunos com deficiência deva se dar na rede regular

em vez de escolas especiais, o que é um ponto de controvérsias.        

Um dos marcos históricos mais importante da inclusão foi a Política Nacional de

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (BRASIL, 2008).

2.1.1 A escola como detentora do saber na inclusão de alunos com deficiência.

  

De  acordo  com  Melo  (2007),  a  escola  regular  pode  favorecer  o  ensino-

aprendizagem dos alunos com deficiências.

As adaptações servem para facilitar e possibilitar as atividades escolares indo de

acordo com a necessidade de cada um (OLIVEIRA, 2007).

Precisamente  falando,  cada  criança  com  paralisa  cerebral  tem  de  ter  uma

metodologia, pois apresenta casos distintos, como, por exemplo, uma criança com a oralidade

reduzida precisa de placas indicativas, para mostrar, por exemplo, se quer beber água ou não.

Já uma que não tem a coordenação motora grossa tem de se usar lápis com adaptadores;

outros apenas usam lápis modelo chumbo, vai depender do grau da sua deficiência motora

(SCIELO, 2017).

A escola, antes de começar a adequar o ensino para essas crianças, precisa fazer

uma avaliação das metodologias pedagógicas usadas no ensino, para reconhecer a dificuldade

de cada aluno e moldar estratégias de acordo com suas limitações, podendo lidar com diversos

casos de crianças com suas dificuldades, crianças que não andam ou que são cadeirantes, ou

que não têm nenhuma oralidade ou problemas auditivos ou que falem com dificuldade, entre

outros sintomas que variam. 

A escola  deve  ser  inovadora,  capaz  de  propor  aos  seus  alunos  um ambiente

agradável e capaz de incluir a todos, a fim de ter êxito em seus procedimentos escolar. Mesmo

que de forma gradual, a escola precisa facilitar e preparar os educadores para ensinar com

eficácia e excelência essas crianças.

2.2 A Participação da Família no Processo de Inclusão

Ao  longo  desse  ano  letivo,  chegamos  à  conclusão  de  que,  sem  a  família,  a

inclusão é apenas falácia. 



O termo é associado mais  comumente à  inclusão educacional  de pessoas com

deficiência física e deficiência intelectual, ou seja, incluir é tornar todos os participantes do

contexto do ensino e da sociedade (STOBAUS, 2004).

A família  se  torna  participante  quando  auxilia  a  criança  com  deficiência  a

participar da vida escolar e social, excluindo o conceito de superproteção e deixando-a viver

suas experiências, de acordo com suas limitações, como qualquer não deficiente.

Toda criança com quaisquer deficiências deve ser incentivada pelos pais a ir além

do que imagina e a entender que pode ser livre a ponto de fazer o que deseja. Devemos pensar

que,  se  não  incentivarmos  essas  crianças  a  serem  livres,  vamos  atrapalhar  o  seu

desenvolvimento. Isso influenciará na adaptação para realizar alguma atividade sozinho. Pelo

contrário, é passando confiança a essas crianças que faremos com que elas amadureçam de

forma que tenham um grande desenvolvimento.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

Nesta  seção  será  apresentada  a  metodologia  da  pesquisa,  que  trará  pontos

importantes  e  significativos  para  o  desenvolvimento  deste  trabalho.  No  decorrer  será

apresentada a tipologia do trabalho, quais os materiais foram utilizados no desenvolvimento

dessa pesquisa e quem foram os participantes dela.

O tipo de pesquisa é um estudo de caso,  que também foi elaborado por fonte

bibliográfica, que, segundo Marconi e Lakatos (1992), é quando temos todo tipo de arquivo

publicado como livro, revistas e publicações avulsas, e imprensa escrita. A pesquisa de campo

é onde será aplicada a entrevista on-line com os envolvidos do estudo de caso, no caso, a

escola. 

Caracteriza-se  também por  ser  uma pesquisa  de  campo quando será  estudada

somente  uma  criança.  Nessa  pesquisa  foram  estudados  vários  teóricos  que  abordam  o

conteúdo de inclusão que auxilia o trabalho como Mazzota (2006), Ferreira (2005), Tavares

(2005) e Silva (2001), dentre outros. A pesquisa é qualitativa quando se trata de opiniões e

assuntos que se referem ao trabalho e que tenham um desenvolvimento significativo de modo

geral.

O aluno observado tem paralisia cerebral, faz uso de cadeira de rodas, não fala,

apenas balbucia e tem parte da sua conduta motora comprometida.

A seguir serão apresentados os tipos de pesquisa utilizada durante esse trabalho

para  a  fundamentação da pesquisa e  com isso será relatado estudo de caso,  qualitativa  e



outros. Apresentaremos a abordagem e a tipologia da pesquisa, o lócus, os participantes das

pesquisas,  os  instrumentos  de  coleta  de  dados,  os  resultados  apresentados  coletados  no

decorrer do trabalho e a conclusão.

3.1 Abordagem e tipologia de pesquisa

                

Essa  pesquisa  é  um  estudo  de  caso.  Gil  (2002)  diz  que  consiste  no  estudo

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outras metodologias, sendo essa uma

modalidade de pesquisa utilizada nas ciências sociais e biomédicas. O mesmo autor explicita

que  essa modalidade pode ser  dividida em várias  etapas  como:  formulação do problema,

definição da unidade-caso, determinação do número de casos, elaboração do protocolo, coleta

de dados, avaliação e análise dos dados e preparação do relatório. feita de forma qualitativa

(GIL, 2002).

Dessa forma, Marconi e Lakatos (2010) explicam que a abordagem qualitativa se

trata de uma pesquisa que tem o objetivo de analisar e interpretar estudos mais profundos e

relevantes, fazendo com que haja a complexidade e a descrição do comportamento humano. 

Geralmente há análises detalhadas sobre as investigações, para que observem as

estratégias  usadas  em  sala  de  aula  para  o  seu  ensino  aprendizagem  e  as  maneiras

metodológicas de inclusão desse aluno. 

3.2 Lócus e participantes da pesquisa

              

A pesquisa  aconteceu em uma escola  privada  de  um município  do  estado do

Ceará, precisamente o município de Maracanaú. O participante faz parte do corpo discente,

tendo cursado o segundo ano do fundamental I, enquanto a pesquisadora era sua professora. A

família da criança também mora no mesmo bairro, sendo esse bairro em áreas consideradas de

vulnerabilidade social; tais áreas são chamadas de quadras: a escola não faz parte das quadras,

a casa do discente sim.

A escola situada também é conhecida por ser uma escola cristã com valores éticos

admiráveis,  como:  ensinamentos  bíblicos,  valores  cristões  e  outros  que  levam  a  uma

fundamentação para formar grandes cidadãos.

Participaram dessa pesquisa a gestora como representante da escola e mediadora

do contato com o discente, o aluno com paralisia cerebral como o estudo de caso e a família



como porta  voz  da  sua  rotina  e  interação  à  sociedade.  O docente  foi  um dos  principais

participantes  dessa  pesquisa,  pois  influenciou  de  forma  significativa  para  entender  como

funcionava a inclusão de alunos com alguma deficiência e propôs metas a serem alcançados,

promovendo  um diálogo  de  qualidade  com grandes  conhecimentos  a  serem adquiridos  e

experiências a serem abordadas futuramente.

3.4 Instrumentos de coleta de dados

Na  elaboração  da  coleta  de  dados,  utilizamos  a  entrevista  para  auxiliar  no

processo de construção deste trabalho, com isso realizamos a mesma pelo aplicativo Meet,

que é uma ferramenta de videoconferência que facilita a interação de várias pessoas juntas, o

que facilitou a interação com a gestora e a troca de informações importantes na pesquisa.

Apresentamos perguntas relacionadas à inclusão e ao processo de aprendizagens de alunos

com  deficiência  e  como  a  escola  trabalhava  em  meio  a  essa  realidade.  Através  dessa

entrevista, conseguimos coletar informações importantes que ajudaram nesse trabalho e que

reformularam nossos pensamentos quanto à inclusão.

Essa pesquisa de campo do tipo exploratória foi feita por meio de pesquisa de

campo, entrevistas e análises de textos e artigos acadêmicos.

A  entrevista,  de  acordo  com  Salvador  (1980)  apud Ribeiro  (2008),  é  um

instrumento que auxilia nas pesquisas para obter dados que não podem ser encontrados em

registros e fontes documentais, podendo esses serem fornecidos por determinadas pessoas.

Segundo  Gil  (1999),  as  entrevistas  podem  ser  classificadas  em:  informais,

focalizadas, por pautas e formalizadas. O mesmo diz que a entrevista informal é algo menos

estruturado e de simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados.

 A entrevista focalizada é tão livre quanto a anterior, todavia enfoca um tema bem

específico, quando, ao entrevistado, é permitido falar livremente sobre o assunto, mas com o

esforço do entrevistador para retomar o mesmo foco quando ele começa a desviar-se. 

O tipo de entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia

por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu

curso.  A entrevista  adotada  foi  através  do  Meet  (videoconferência),  que  é  um aplicativo

desenvolvido para aulas on-line com o intuito de termos um contato maior com o outro. 

Utilizamos para realizar perguntas à gestora da instituição a fim de conhecer sobre

o  processo  de  inclusão  na  sua  escola  e  como  era  a  inclusão  da  criança  a  qual  estava

participando da pesquisa, tudo que envolvesse a sua qualidade de vida.



Também foi feita análise de textos de forma que pudemos resumir essa deficiência

e como incluí-la em sociedade escolar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em busca de informações que nos auxiliassem no nosso trabalho, foi  aplicada

uma entrevista com o intuito de responder perguntas relacionadas à inclusão de alunos com

deficiência e entender como algumas instituições trabalham com os mesmos.

4.1 O conceito de deficiência na concepção docente

Nessa etapa procuramos observar o domínio e o conhecimento da diretora sobre

as condições de deficiências, como ela entende o que se refere a isso e como é apresentada

sua fala, se colabora para a construção de um ser. 

Quadro 1 – Conceito de deficiência
PARTICIPANTE RESPOSTA
DIRETORA são alunos que possuem uma dificuldade em alguma parte do seu corpo e tem

uma limitação maior do que as outras crianças
Fonte: Da pesquisa.

A pergunta foi: Cite o que é deficiência.

O propósito principal da pergunta é entender como a gestão da escola avalia a

deficiência e como ela contribui para a vida de alguém. A resposta da diretora foi: “são alunos

que possuem uma dificuldade em alguma parte do seu corpo e tem uma limitação maior do

que as outras crianças”.

De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, entende-se por “deficiência um resultado da lesão de determinada pessoa, mas

também a interação entre o indivíduo que possui lesão no corpo com as formas constituídas

socialmente  de  representá-lo e  agir  para  e  com ele”  (MENDONÇA NETO; CHAVEIRO,

2010, p. 2).

“De acordo com o que foi lido no texto nós entendemos que a deficiência se dá

em uma parte do corpo que atrapalha no desenvolvimento de qualquer pessoa e acontece na

pré ou pós gestação e que afeta o cérebro e o sistema nervoso”.

4.2 Planejamento de aulas



Nesta etapa entenderemos como funciona o processo de elaboração de plano de

aula, como a gestora apresenta às professoras para que seja realizado e que crie estratégias de

ensino que facilitem o aprendizado. 

A pergunta foi: Como são planejadas as aulas para incluir estes alunos?

Observar se o planejamento atende os requisitos necessários para incluir alunos

com deficiência, quais estratégias são utilizadas e quais adaptações são criadas.

“O planejamento é elaborado conforme a necessidade de cada aluno, visando que

todos aprendam a mesma coisa e de modo diferente, cada qual com a sua forma de entender”.

De acordo com Maximiano (2004), o planejamento é a atividade de se definir um

futuro desejado e de se estabelecer os meios pelos quais esse futuro será alcançado. Isto é

onde ocorre essencialmente um processo de tomada de decisões, caracterizado por haver a

existência de alternativas. 

“O planejamento é uma etapa de elaboração que visa criar estratégias de ensino

que facilitem o aprendizado, com ele conseguiremos realizar passo a passo da nossa aula”.

O  planejamento  é  indispensável  na  vida  do  professor,  porque  ele  ajuda  no

desenvolvimento das  aulas  e  assim conseguimos alcançar  nossas  metas  previstas,  dar  um

norte do que vai ser trabalhado e influenciar a avaliação de cada aluno.

4.3 O papel da gestão 

 

Esta pergunta vai nos mostrar se a gestão da instituição tem conhecimento quanto

a  suas  responsabilidades  e  se  realiza de forma coerente:  Quais  os  papeis  da gestão  e  do

docente quanto ao ensino-aprendizagem destes alunos?

Através dessa pergunta, sabemos se a escola trabalha com embasamentos teóricos

que mostrem como ela realiza a inclusão de alunos com paralisia cerebral.

“Entende-se por papel do docente e da gestão fazer com que o aluno sinta-se

interagido e valorizado. Porque nós precisamos trabalhar  em cima das realidades  de cada

aluno que possui deficiência” (SANTOMÉ, 2002).

De acordo com o que lemos sobre a escola democrática, vimos que os sujeitos

devem conhecer e reconhecer seus direitos e seus deveres como também as leis que regem a

sociedade. A escola deve ser comprometida com a abertura à participação de todos os sujeitos

que fazem parte da escola.  



Nesse sentido, percebe-se que é fundamental o papel do gestor na articulação dos

mecanismos para a promoção da educação inclusiva e dos procedimentos didáticos em sala de

aula e na organização da escola na busca de qualidade e transparência na gestão. O diretor

deve ser o principal revigorador do comportamento do professor que demonstra pensamentos

e ações cooperativas a serviço da inclusão. 

“O diretor é de fundamental importância na superação dessas barreiras previsíveis

e pode fazê-lo através de palavras e ações adequadas que reforçam o apoio aos professores”

(SAGE,1999, p. 138).

“A gestão e o docente devem trabalhar sempre juntos para que obtenha êxito no

desenvolvimento de alunos deficientes e encontrar novas estratégias de ensino que colaborem

para a formação de um ser ‘cidadão’ capaz de pensar e opinar” (RODRIGUES, 2003).

4.4 Desempenho do aluno com deficiência

Nesta etapa procuramos identificar como a escola consegue ter  uma visão e a

organização do desempenho dos alunos, seja ele por meio de relatórios, boletins e outros. 

A pergunta foi: Como avalia o desempenho da gestão quanto ao desenvolvimento

desse aluno? 

O propósito  principal  desta  pergunta  é  entender  se  a  escola  exerce  seu  papel

corretamente e se a gestão está incluída nesse processo e como ele é realizado.

“A escola acompanha todo o processo de desenvolvimento dos alunos, é realizado

por meio de reunião com os professores coletivas e individuais, análise de planejamentos,

relatórios, boletins, atividades e outros”.

Conforme Demo (2002), o conhecimento é algo não linear e propõe debates em

cima de avaliações lineares que são construídos e baseados em instrumentos formais capazes

de serem mensuráveis e que geralmente não dão conta da dinâmica e da complexidade dos

fenômenos que estão sendo avaliados. 

Considerando que avaliação tem por objetivo o compromisso com a aprendizagem

do  aluno,  os  resultados  devem  oferecer  “diagnósticos  mais  concretos  que  permitam

intervenções alternativas e pertinentes” (DEMO, 2002, p.140). 

Acreditamos  que  a  avaliação  do  desempenho  do  aluno  deve  ser  realizada
cotidianamente para que seja analisada como está o seu desenvolvimento a cada dia
e o que é necessário melhorar,  porém, entendemos que muitas  vezes  o tempo é
insuficiente  para  a  realização  dessa  etapa  e  acaba  nos  atrapalhando.  Com  isso
acredito que deveria haver uma organização para que dividisse o tempo e os papéis



entre coordenadoras e professoras para avaliar aquele aluno que necessita de um
olhar redobrado.

4.5 Inclusão

A inclusão  é  uma  das  perguntas  principais  que  devem  ser  realizadas  para

entender como são incluídas as crianças deficientes no âmbito escolar e como é realizado esse

trabalho.

A pergunta foi:  Como a escola poderia trabalhar de forma satisfatória para a

inclusão escolar? 

Essa pergunta tem o objetivo de saber como a escola se adéqua à frente das leis

que dão direito às crianças com alguma deficiência e estão engajadas em uma instituição,

visando um ensino de qualidade e obter seu direito à educação e de ser um cidadão.

A citação seguinte traz a fala da gestora abordando assuntos relacionados com a

inclusão de crianças com deficiência no âmbito escolar.

A escola tem passado por um grande desafio que é essa palavra inclusão e que
muitas vezes fica só nela. É complicado e muito complexo, as escolas enfrentam
desafios constantemente para receber essas crianças, ao qual não recebemos nenhum
apoio governamental e acaba tendo que se redobram em seu trabalho, para que a dita
inclusão aconteça. Isso é bem desafiador mais com amor conseguimos.

Segundo Lopes e Sil (2005), o acesso a uma escolaridade básica de nove anos

continua fora do alcance de um em cada três portugueses.

A inclusão pressupõe  que  todas  as  crianças  e  os  alunos  tenham uma  resposta

educativa  em  um  ambiente  regular  que  lhes  proporcione  o  desenvolvimento  das  suas

capacidades.

“A inclusão é uma etapa da escolarização que visa incluir  alunos com alguma

deficiência  em um âmbito  escola,  favorecendo  assim um ambiente  regular  e  com várias

pessoas ao seu redor lhe aceitando e lhe respeitando como é e aprendendo de forma coerente e

adaptada”.

4.6 Escola e família

A escola  e  a  família  devem sempre  estar  juntas  em prol  do  desenvolvimento

dessas crianças, criando novos métodos que facilitem o seu aprendizado no âmbito escolar e

no seu lar.



A pergunta foi: Como a escola e a família devem trabalhar juntas para facilitar o

aprendizado do aluno? 

A escola deve trabalhar com a família por meio de reuniões, palestras educativas e

de conscientização, participação pedagógica no ambiente da sala de aula em alguns períodos,

e  propor  adaptações  de  materiais  para  ser  trabalhados  em  casa  e  na  escola,  no

desenvolvimento, na troca de informações e outros.

“A família e a escola devem ser parceiras, conversar, diagnosticar, melhor forma

de estratégias que visem o desenvolvimento pensando no bem estar da criança e na qualidade

do ensino e não na quantidade, mantendo sempre a sintonia”.

Neste contexto, Maranhão (2004, p.89) enfatiza a importância da relação família-

escola afirmando que: “A  família e escola julgavam suficiente no que tange à educação, já

não é”.

O ideal  é que pais,  professores e comunidade estreitem seus laços e tornem a

educação um processo coletivo. Mas não cabe aos professores educar os pais. Seu alvo é o

aluno, independente da história familiar que carrega e o influencia.

Prado (1981) afirma que a família é o alicerce do sujeito que faz com que o mesmo crie a sua

própria estrutura social e entende que é na família onde a criança cria seus primeiros vínculos,

após isso será a escola e a sociedade. A família tem um grande papel, pois é embasado nela

que os indivíduos estarão preparados para então se relacionar no futuro com outras pessoas.

4.7 Experiências

Através dessa etapa, conseguiremos entender na prática como funciona a questão

da realização da teoria no dia a dia e assim poderemos ter uma noção de como incluir essas

crianças na escola.

A pergunta foi: Fale sobre suas experiências em sala de aula com alunos com

paralisia cerebral.

A  experiência  é  um  processo  sensacional  a  ser  relatado,  pois  através  dela

poderemos instigar novos profissionais a praticar a inclusão de forma coerente e ter êxito em

seus trabalhos.



A  minha  primeira  experiência  foi  há  20  anos  atrás  foi  uma  das  melhores
experiências que vivi. Era um menino que entrou no infantil III, ele tinha paralisia
cerebral e não era tratado com nenhuma diferença porque ele conseguia realizar tudo
desde  que  estivesse  uma  atenção  especial.  Ele  amava  contar  histórias  e  todos
sentavam para  ouvi-lo,  e  até  hoje  recebemos estes  alunos e vemos que  a  maior
essência é o aluno e a convicção é acreditar que a criança

Para Larrosa (1998), entende-se por experiência o diferente conhecimento que é

repassado, é algo que nos traz novas informações e conhecimentos; na era da informação,

devemos parar e refletir tudo aquilo que nos é ensinado.

A experiência é uma bagagem de conhecimentos, atos, convívios e interações que
carregamos pelo resto de nossas vidas. É algo que veio para nos ensinar, nos moldar
e  fazer  com que  amadurecemos  cotidianamente  e  aprenda  com  a  evolução  dos
conhecimentos que ocorrem no dia-a-dia. Através da experiência temos muitas bases
necessária para o nosso próprio desenvolvimento e para nossa vida em forma geral
seja pessoal ou até profissional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer  desse  artigo,  vimos  cada  etapa  da  inclusão  escolar,  desde  a  sua

história até os dias atuais, com isso observamos uma pesquisa bibliográfica que é aquela que

está incluída nas definições e nos argumentos de teóricos, que facilitam o entendimento e o

embasamento do assunto apresentado. 

Este  artigo  trouxe  diversas  vivências  em  sala  de  aula  que  mostravam  as

possibilidades de criar novos métodos de ensino que facilitem a inclusão. 

Entendemos  a  relevância  desse  trabalho  para  todos  os  futuros  pedagogos  e  a

gestão  escolar,  e  percebemos  que,  durante  as  etapas,  houve amadurecimento  de  todos  os

participantes  de  modo  geral.  Esse  serviu  como  uma  experiência  maravilhosa  que  trouxe

muitos aprendizados e trocas de conhecimentos com outros profissionais.

Através desta pesquisa, observamos a necessidade de sempre inovarmos em nosso

trabalho com alunos com deficiência que precisam do nosso melhor para cada vez mais obter

conhecimentos e desenvolver-se. 

Na visão geral, percebemos que as escolas devem propor aos seus profissionais

momentos de conhecimentos e de reflexão, inovação, estratégias e outros quanto à inclusão

escolar. Devem ser criados palestras, debates e até depoimentos que incentivem na elaboração

de aulas que atendam a todos em geral sem exceção.

Quanto a essa pesquisa,  pretendemos continuar  e desenvolvê-la cada vez mais

para ter resultados significativos. Imaginamos apresentar isso em um futuro mestrado quando



teremos maior tempo para dar continuidade a essa pesquisa e fazer acontecer tudo que, ao

decorrer desse documento, foi relatado.

Devemos pensar que tudo isso trará bens para o nosso futuro e para gerações que

virão, sendo capaz de mudar a prática pedagógica, facilitando um aprendizado eficaz.

É importante pensar em dar continuidade em um trabalho como esse que tem

muito evolução pela frente e que será capaz de mudar muitas concepções e pensamentos de

vários  profissionais  que  tiraram um tempo  para  olhar  este  artigo.  O intuito  do  mesmo é

instigar outros profissionais a olhar para esses alunos que possuem alguma deficiência com

um olhar de fé e gratidão por cada conquista diariamente. 

Sentimos  a  emoção  em cada  palavra  escrita,  pois  vemos  o  quanto  é  incrível

acreditar  em  uma  criança  com  deficiência  e  imaginar  que  ela  é  capaz  de  tudo  que

imaginamos. Admiramos cada uma delas pela sua força, determinação, garra e coragem para

lutar pelos seus sonhos e seus princípios e nos mostrar que nada se torna difícil desde que se

acredite em si mesmo.

Percebemos  que  os  docentes  cada  vez  mais  devem  ir  em  busca  de  novos

conhecimentos que complementem o que viram nas suas graduações e lhes dê um norte de

como adaptar sua forma de trabalhar e de facilitar o convívio da família e alunos da criança

que possui alguma deficiência.

Com  isso  gostaríamos  desde  já  de  agradecer  a  todos  que  participaram dessa

pesquisa e fundamentaram seus pensamentos que contribuíram de alguma forma com o nosso

trabalho, o que gerou interação e trocas de conhecimentos, e por terem acreditado que, com

amor e afeto, conseguimos tudo principalmente quando se envolve a educação que é uma área

que devemos trabalhar por amor às crianças, o que nos faz sermos capazes de dar o nosso

melhor para estar ali a cada dia.

As estratégias que irão facilitar o ensino e a aprendizagem dessas crianças com

deficiências  são:  criação de  adaptadores,  lápis  de chumbo uso  dele,  jogos pedagógicos  e

outros.
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RESUMO 
Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  o  processo  de  inclusão  de  uma  criança  com
transtorno do espectro autista (TEA) em uma escola pública regular de Fortaleza – CE, e
descobrir quais os principais obstáculos enfrentados nesse processo. Apesar de nos últimos
anos este tema ser bastante discutido e ter conquistado muitos avanços com o surgimento de
algumas leis direcionadas para a educação de pessoas com necessidades especiais, ainda são
muitos os desafios para que isto aconteça na prática. Os dados para análise foram coletados
com base em anotações diárias,  com o intuito de registrar a rotina do aluno, tendo como
propósito  conhecer  as  práticas  pedagógicas  e  intervenções  que estão  sendo utilizadas  nas
escolas para facilitar a inclusão, e entender quais as principais adversidades enfrentadas tanto
pela escola  quanto pelos  profissionais  envolvidos  neste  processo.  Através  da  pesquisa foi
possível  constatar  que  por  este  transtorno  apresentar  diversas  dificuldades  para  o
desenvolvimento das crianças, é necessário que haja uma atenção mais elevada das políticas
públicas para essa questão, considerando que o acesso à educação é um direito de todos, sem
restrição,  além  do  comprometimento  dos  profissionais  envolvidos  com  a  educação,  e  a
colaboração e empenho da família.  
 
Palavras chaves: Autismo. Educação. Direito. 
 
ABSTRACT 
This qualitative field research had as main objective to know and analyze the process of
inclusion of a child with autism spectrum disorder (ASD) in a regular public school. Although
in recent years this topic has been widely discussed and has achieved many advances with the
emergence of some laws aimed at the education of people with special needs, there are still
many challenges for this to happen in practice. During the research, the data for analysis were
collected based on daily notes, and at the end, through an interview with the teacher in charge
of the room in which the student with (ASD) was enrolled, in order to learn about pedagogical
practices and interventions. which are being used to facilitate inclusion and understand what
are the main  difficulties  faced by both  the  school  and the teachers.  In  the results  it  was
possible to verify that because this  disorder presents several difficulties for the children's
development, it is necessary that there is a higher attention of the public power in relation to
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this issue, in addition to the commitment of the professionals involved with education, and the
involvement and commitment family in this process. 
 
Keywords: Autism. Education. Right. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva, mais precisamente a inclusão de crianças com transtorno do

espectro autista (TEA), na escola pública regular tornou-se um tema bastante discutido nos

últimos anos, visto que as escolas têm recebido um número cada vez maior de crianças com

necessidades especiais e se deparado com muitos desafios e dificuldades a fim de atender tal

demanda. 

As dificuldades perpassam desde a precariedade da estrutura física e recursos, até

a falta de formação dos profissionais da educação para atender a este público. Sendo assim, o

que se observa na grande maioria das vezes é que as crianças autistas ingressam na escola,

garantindo seu direito, mas ao final do ano letivo apresentam evolução deficitária diante das

expectativas geradas com fundamento em uma estrutura considerada ideal.  

O ensino inclusivo é um direito conquistado pela parcela da população que integra

a classificação das pessoas com diversos tipos de deficiência - intelectual, física, auditiva,

visual  e  múltipla  – também com TEA e,  ainda  com altas  habilidades  (PNE,  2011/2020).

Assim, é dever de toda a sociedade respeitar e aceitar as diferenças, bem como é obrigação

legal do poder público implantar a sistemática da referida inclusão. Ressalte-se que o presente

trabalho busca analisar  especificamente a  condição da pessoa com TEA; desse modo,  foi

realizado um estudo voltado à  inclusão  dos  autistas  e  nele  restou constatada  uma grande

lacuna para a concretização do ensino inclusivo, bem como na maneira de aceitar e trabalhar

sua prática, que vai muito além de teorizar. 

A primeira seção trata do conceito de autismo como sendo algo indefinido até os

dias de hoje apesar de existirem inúmeros estudos sobre esse transtorno, além de trazer dados

atualizados sobre o número de autistas que existem hoje no Brasil. 

A segunda  seção  fala  sobre  o  impacto  do  diagnóstico  do  autismo na  família,

considerando que é um transtorno que traz transformações não só na questão emocional, mas

também na estrutura e rotina da família da pessoa com esse transtorno. 



A terceira seção diz respeito ao processo de inclusão de uma criança autista na

escola  pública  regular,  levantando  as  principais  questões  e  desafios  que  envolvem  esse

processo. 

A quarta seção destaca a importância da estrutura e dos recursos que são utilizados

pela escola para facilitar o processo de inclusão, e sobre a formação dos professores na área

da educação especial. 

A seção seguinte levanta a questão da importância da relação família-escola no

processo de inclusão, considerando uma como complemento da outra, e falando sobre o papel

que cada uma deve desempenhar para que esse processo seja algo promissor.   

A última seção discute sobre as Leis que foram criadas nos últimos anos para a

inclusão e como elas funcionam de fato na prática.                    

 

2 CONCEITO DE AUTISMO E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O  conceito  de  autismo  é,  ainda  nos  dias  de  hoje,  ambíguo,  considerando  os

diversos níveis de comprometimento tanto comportamental, quanto cognitivo. Anteriormente

o transtorno era dividido em algumas categorias, entre elas a síndrome de Asperger, mas desde

2013 quando foi lançado o último Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais da

Associação  Americana  de  Psiquiatria,  o  DSM-5,  possui  apenas  uma  classificação  com

diferentes graus de funcionalidade que podem ser classificados de acordo com o nível de

dependência  ou  de  necessidade  de  suporte,  são  eles:  autismo  leve,  moderado  ou  severo.

Gustavo Teixeira (2016) define o autismo como uma síndrome de início precoce caracterizada

por  alterações  marcantes  no  desenvolvimento  da  linguagem  e  da  interação  social.  A

manifestação dos sintomas ocorre antes dos três anos de idade e persiste durante a vida adulta,

evidenciando-se principalmente nos prejuízos quanto à comunicação, fato revelado pelos pais

como causador das maiores dificuldades no trato com seus filhos portadores do transtorno.

Esses  transtornos  são  coletivamente  conhecidos  como  transtornos  invasivos  de

desenvolvimento (KLIN, 2006). 

Quanto  a  outras  características  comportamentais,  podemos  encontrar  crianças

cujos comportamentos são rotineiros e repetitivos, com pouco ou nenhum tipo de contato

social  e  que  tem dificuldade  de  se  relacionar  até  mesmo na célula  familiar  apresentando

características de isolamento desde seus primeiros anos de vida. Por conta disso, a tentativa de



definição do autismo está sempre limitada às características comportamentais. O autismo é

um distúrbio marcado por severos déficits na interação social recíproca, na comunicação e

maginação, assim como nos padrões repetitivos e limitados de interesses e comportamentos

(KLIN, 2006). 

O autismo não possui causas totalmente conhecidas, porém existem evidências de

que haja predisposição genética para ele. Estatísticas apontam que o transtorno é mais comum

em meninos, a proporção é de quase 5 meninos afetados para cada menina. O porquê de mais

meninos serem diagnosticados é apenas um aspecto da complexa investigação das causas

geradoras ou que fundamentam o autismo. O fato é que apesar dos grandes esforços aplicados

pela  neurociência,  um  entendimento  definitivo  sobre  as  possíveis  causas  ainda  não  foi

alcançado. O aumento exponencial na identificação dos indivíduos com autismo na década

passada renovou a urgência com que os pesquisadores em todo o mundo estão se esforçando

para  elucidar  suas  causas  e  desenvolver  tratamentos  mais  eficazes  (KLIN,  2006).  É

importante que no caso de haver por parte dos pais qualquer suspeita clínica que aponte para a

possibilidade de a criança ser autista, a busca pelo diagnóstico fechado seja realizada o quanto

antes,  pois  quanto  mais  cedo  começarem  as  intervenções  maiores  é  a  probabilidade  de

melhora  na  qualidade  de  vida  dessa  pessoa.  O  autismo  leve  se  torna  o  mais  difícil  de

identificar pelo fato de o indivíduo apresentar características muito discretas, sendo algo que

pode passar despercebido até para os profissionais mais experientes, em razão disso muitas

pessoas descobrem que tem autismo já na fase adulta. 

Segundo dados recentes do CDC (Center of Deseases Control and Prevention),

órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existem atualmente um caso de autismo a cada

110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil com seus 200 milhões de habitantes, possua

cerca de 2 milhões de autistas. O único estudo de prevalência de autismo realizado no Brasil

até hoje foi uma pesquisa – piloto de 2011(com dados coletados em 2007), realizada pela

Universidade Presbiteriana Mackenzie na cidade de Atibaia (SP) a pesquisa foi feita apenas

em um bairro de 20 mil habitantes da cidade com resultado de 27,2 por 10.000(ou 1 criança

com autismo a cada 367). Portanto, pelo fato de o Brasil não realizar estudos de prevalência,

não temos dados oficiais atualizados anualmente. 

 

2.1 O impacto do diagnóstico do autismo na família 

         

O diagnóstico de uma criança com autismo é algo que causa muito impacto nos 



pais, despertando inicialmente um sentimento de medo e luto pela perda do filho perfeito, e

tornando-se  um momento  complexo  e  desafiador  para  estes,  uma  vez  que  lidar  com as

frustações, a culpa, o abandono e os olhares discriminatórios é uma tarefa muito difícil. No

entanto,  sabe-se  que  quanto  mais  cedo  uma  criança  com  autismo  é  diagnosticada  mais

prontamente se iniciam os tratamentos e as intervenções necessárias. O diagnóstico não é

feito por exames laboratoriais e nem por marcadores biológicos, deve ser realizado por um

profissional qualificado que irá se pautar fundamentalmente em observações e entrevistas.

(Doria et al, 2006). A qualificação da criança como inserida no espectro autista desencadeia

uma série de alterações na família devido às suas necessidades especiais de acompanhamento

para consequente evolução. Dentre as maiores preocupações, está a incerteza em relação ao

futuro dessa pessoa, que dependendo do grau de comprometimento pode, apesar de todo o

estímulo,  não  desenvolver  condições  que  lhes  proporcione  autonomia.   Segundo  Doria,

Marinho e Pereira filho: 

  
A dificuldade na constituição psíquica da criança autista está relacionada com falhas
nestas  funções.  O processo  terapêutico  será  baseado na possibilidade  de  exercer
essas funções por parte dos cuidadores da criança. É fundamental destacar o trabalho
realizado  com  a  própria  criança,  através  do  jogo  simbólico,  e  identificações
promovidas para a constituição do sujeito (DORIA, MARINHO, PEREIRA FILHO, 
2006, p. 3). 

 
O autismo tem um impacto direto na estrutura emocional familiar, pois além de

conviver  com  as  dificuldades  internas,  os  pais  muitas  vezes  têm  que  lidar  com  o

constrangimento social, quando interlocutores próximos como parentes, vizinhos e amigos,

contribuem negativamente e trazem questionamentos geradores de desgaste emocional ainda

maior. Em muitos casos os pais tendem a ir a busca de outros profissionais tentando encontrar

um que discorde do primeiro diagnóstico, e afirme que isso é apenas uma fase, algo que pode

retardar  ainda  mais  o  tratamento  e  as  possíveis  intervenções  necessárias  para  o

desenvolvimento dessa pessoa. 

Uma outra questão preocupante para muitos pais que tem um poder aquisitivo 

pequeno e acabam de receber o diagnóstico de que seu filho é autista, é com relação a renda

familiar,  pois  muitas  vezes  é  necessário  que  as  mães  abandonem seus  empregos  para  se

dedicar ao tratamento e acompanhamento dos filhos, tendo em vista que comumente não é

uma tarefa na qual ambos possam contar com o apoio de outros familiares. A diminuição da

renda torna tudo mais complicado, considerando que a família vai passar a ter gastos com

terapias e medicações que nem sempre são ofertadas pelo sistema público de saúde. 



Pesquisas  apontam que  o  afeto,  a  compreensão  e  a  dedicação  da  família  são

fatores primordiais para o desenvolvimento da criança com autismo, portanto é necessário que

a  família  viva  um dia  de  cada  vez  dando  todo  o  suporte  necessário  e  valorizando  cada

evolução e conquista.  

 

2.2 A inclusão de uma criança autista na rede pública de ensino 

 

Apesar de ser um assunto estudado a algum tempo o transtorno do espectro autista

(TEA) ainda é um distúrbio para o qual existem inúmeras perguntas sem respostas. Sabe-se

que o diagnóstico e a intervenção precoce é algo determinante para o desenvolvimento de

uma pessoa que tem o transtorno, considerando que é somente a partir do diagnóstico que se

define o tratamento adequado para cada caso, no entanto, fatores como: A resistência dos pais

em admitir que a criança tem um comportamento fora do considerado normal para a fase em

que está, a falta de conhecimento sobre o assunto, e no caso das famílias com renda baixa, a

dificuldade de acesso ao tratamento no sistema público de saúde, comprometem diretamente

essas questões e consequentemente o processo de evolução dessa pessoa.  

A inclusão de alunos com deficiência na escola pública é um grande desafio para 

a política educacional, e no caso do diagnóstico do autismo as dificuldades de comunicação e

interação somam-se as barreiras  já  existentes para o acolhimento de diferentes  alunos no

contexto escolar. A escola inclusiva é um importante fator para o relacionamento social e o

desenvolvimento  das  habilidades  de  todos  os  educandos  que  tem acesso  a  mesma,  pois

proporciona oportunidades de convivência entre as crianças da mesma faixa etária e  uma

variedade de situações, porém, quando se trata das necessidades educativas especiais onde o

autismo se enquadra, pois o mesmo é considerado deficiência por lei, considera-se como algo

de extrema importância  o empenho da escola para tornar este  ambiente o mais adaptável

possível a essa criança, tendo em vista que não é a criança com autismo que deve adaptar-se à

escola e sim a escola que deve adaptar-se as necessidades da mesma. A exclusão escolar

manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a

ignorância  do  aluno  diante  dos  padrões  de  cientificidade  do  saber  escolar  (MONTOAN,

2013). 

Nota-se que o assunto autismo ainda é estudado de forma pouco profunda por

profissionais  da área  da educação e  que  infelizmente as  escolas  públicas  no Brasil  ainda

dispõe de poucos recursos para atender as necessidades específicas dessas crianças, pois a

grande maioria não conta com o básico no que diz respeito a estrutura e os materiais escolares



de  uso  comum,  sendo mais  difícil  ainda  dispor  desses  recursos  específicos,  o  que  acaba

contribuindo para a evasão dessas crianças. Desse modo, a falta de investimento na criança

com autismo, baseada na crença da total incapacidade para se comunicar e interagir  pode

levar à intensificação dos déficits  inerentes  às desordens do espectro do autismo (BOSA;

CAMARGO, 2009).  

Através  do  estudo  de  campo  identificaram-se  as  principais  dificuldades

apresentadas para a inclusão dos autistas na escola pública de ensino regular no contexto da

escola  pesquisada,  considerando  os  pontos  e  contrapontos.  Dentre  os  questionamentos

levantados  estão  os  que  envolvem as  práticas  pedagógicas  utilizadas  pelo  professor  para

desenvolver  a  inclusão,  tendo em vista  que  é  fundamental  que  o  professor  reconheça  as

diferenças dos alunos no processo educativo e busque a participação e o avanço de todos. A

inclusão  perpassa  o  contexto  educacional,  pois,  considera  a  função  social  da  escola

transcendendo velhas concepções da educação, vista como um processo de transformação de

valores em ação num sistema e numa estrutura que oferece práticas e serviços educacionais

diferenciados (SILVA, 2014). 

Outra questão que ficou bastante evidente em meio as observações foram com

relação a generalização por parte dos professores em se tratando das crianças autistas, algo

que compromete claramente o trabalho voltado para elas, levando em conta a importância de

haver um trabalho que considere o nível de comprometimento e as potencialidades de cada

um, para que este seja desenvolvido de forma mais precisa. Portanto, é preciso questionar

como o professor encara sua prática, como ele compreende seus alunos, que função julga

realizar, pois, em muitas escolas, predomina a imagem de um aluno ideal (KRAFROUNI,

PAN, 2001). 

De acordo com os dados extraídos do Censo escolar divulgado anualmente pelo

instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2018 o

número de alunos com autismo matriculados na escola pública no Brasil eram de 105.842. Na

rede municipal de ensino de fortaleza, segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação

(SME) estão matriculados cerca de 2.351 alunos distribuídos em 417 escolas.  

Apesar  de  constar  na  Lei  federal  12.764/12  que  nos  casos  de  comprovada  a

necessidade,  a  criança  acometida  pelo  TEA e  matriculada  em escola  regular  (pública  ou

particular)  tem o direito garantido de possuir  acompanhante especializado, na prática isso

ocorre  de  outra  maneira,  os  dados  do  Censo  do  mesmo ano  apontam que  o  número  de



profissionais de apoio é sete vezes menor que o das crianças matriculadas nas escolas do

estado  do  Ceará,  sendo  332  profissionais  para  2.351  crianças.  Todavia,  quando  a  escola

consegue contar com esse apoio, o desafio muitas vezes está na falta de um planejamento

integrado entre a acompanhante especializada e professora regente da sala.  

Segundo a Declaração de Salamanca que traz a concepção de inclusão

no seu sentido amplo; 

 
Inclusão  e  participação  são  essenciais  à  dignidade  humana  e  ao  gozo  e
exercício dos direitos  humanos.  No campo da educação,  tal  se reflete  no
desenvolvimento de estratégias que procuram proporcionar uma equalização
genuína de oportunidades. A experiência em muitos países demonstra que a
integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais é
mais  eficazmente  alcançada em escolas  inclusivas  que  servem a  todas  as
crianças de uma comunidade (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.
61). 
 

 
É fato que a inclusão é um processo longo e contínuo, onde existe um conjunto de

fatores que precisam funcionar de forma harmoniosa para que ela seja praticada da maneira

mais adequada possível, tendo em vista que a teoria pode servir como um grande suporte, mas

que é somente na prática que vão se apresentar os principais desafios e surgir as melhores

estratégias para enfrentá-los.            

 

2.4 Ferramentas utilizadas na prática de inclusão na escola 

 

Uma das ferramentas mais importantes na qual as escolas precisam contar para 

viabilizar a inclusão é o atendimento educacional especializado (AEE), Este atendimento deve

ser  realizado  preferencialmente  no  contraturno  em uma  sala  de  recursos  multifuncionais

(SRM)  que  trata-se  de  uma  sala  equipada  com  recursos  que  auxiliam  na  aquisição  da

aprendizagem  dos  alunos  com  algum  tipo  de  deficiência,  e  conta  com  um  professor

especializado que tem a função de elaborar, produzir e organizar os recursos pedagógicos que

facilitem a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Porém,

é necessário que este trabalho seja realizado em conjunto com o professor da sala de aula

regular e de forma bastante organizada, no intuito de discutir sobre os recursos que serão

utilizados pelo aluno,  seu desenvolvimento,  os avanços,  as  dificuldades  e as intervenções

necessárias.  Portanto  se  ambos  trabalharem  isoladamente,  assumindo  ou  delegando

responsabilidades sem compartilhá-las, o serviço perde o sentido.  



A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

em (2008) afirma que: 

 
O  atendimento  educacional  especializado  identifica,  elabora  e  organiza  recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos  alunos,  considerando  as  suas  necessidades  específicas.  As  atividades
desenvolvidas  no  atendimento  educacional  especializado diferenciam-se  daquelas
realizadas na  sala de aula comum, não sendo substitutivas  à  escolarização.  Esse
atendimento  complementa  e/ou  suplementa  a  formação dos  alunos  com vistas  à
autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p.11). 

 
Apesar desse atendimento especializado ser um direito adquirido pelos alunos 

com deficiência, sabe-se que grande parte das escolas públicas ainda não dispõe deste serviço.

A  escola  em  que  foi  realizada  a  pesquisa  de  campo,  não  possui  sala  de  recursos

multifuncionais, o que limita de forma considerável a inclusão de crianças com necessidades

especiais, porém, neste caso, a falta deste atendimento não pode ser motivo de inviabilização

da inclusão de um aluno. Assim sendo, apesar de todas as dificuldades é necessário que os

professores busquem alternativas através de um bom planejamento, e que a escola desenvolva

outros  meios  a  partir  do  trabalho  pedagógico  coletivo,  que  conte  com a  participação  da

família, comunidade e todos os apoios possíveis. Montoan afirma que: 

 
 

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta
ou aquela deficiência e/ ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem nos seus
limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses
limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um. Não se trata de
uma aceitação passiva do desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo e
coerência e admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, e não
apenas  alguns  de  seus  futuros  membros,  os  mais  capacitados  e  privilegiados.
(MONTOAN, 2013, p. 36) 

  
 

Independente do recurso que seja utilizado na prática da inclusão, é de suma 

importância que o professor tenha sensibilidade para perceber os conhecimentos prévios que o

aluno possui e o nível de suas capacidades, considerando que apesar das limitações qualquer

pessoa consegue evoluir, contanto que receba os estímulos necessários para isso.         

 

2.5 Relação família – escola 

 

                A relação entre a família e a escola é um fator primordial para o desenvolvimento de

uma criança  com autismo,  sendo ambas  responsáveis  pela  construção do conhecimento é

importante que realizem um trabalho em conjunto. Compreendendo as relações família-escola

para compreender  os  processos de desenvolvimento e  seus impactos na pessoa,  é  preciso



focalizar tanto o contexto familiar quanto o escolar e suas inter-relações (Polonia & Dessen,

2005). Considerando que a inclusão não deve ser um papel apenas da escola. Percebe-se que

quanto  maior  é  o  suporte  dado a  família  pela  escola  e  mais  transparente  se  mostre  essa

relação, maiores são as possibilidades de adaptação e acolhimento dessa criança, portanto é

necessário que haja um trabalho voltado também para a educação das famílias, que muitas

vezes não tem um o conhecimento mínimo sobre esse transtorno. Segundo Bosa:  

 
Em  uma  revisão  da  literatura  sobre  as  diferentes  intervenções  que  têm  sido
recentemente utilizadas no tratamento do autismo, (2006) destaca as evidências de
que a provisão precoce de educação formal, a partir dos dois aos quatro anos, aliada
à  integração  de  todos  os  profissionais  envolvidos,  tem  obtido  bons  resultados
(BOSA, 2006 p. 45) 

 
 
A colaboração da família é essencial para que a escola tenha acesso a informações

importantes, tais como: O grau de comprometimento da criança, como é a rotina dela em casa,

se faz uso ou não de medicação específica, se conta com algum tipo de acompanhamento,

entre outras. Essa relação precisa ser construída a base de muito diálogo e cumplicidade, onde

ambas as partes tenham consciências dos papeis que devem desempenhar.           

Como é afirmado por Cunha: 

 
 
Reuniões realizadas periodicamente com os pais, relatórios e trocas de informações,
possibilitam importantes suportes para ajudar quando as intervenções não alcançam
os  resultados  esperados  tanto  no  ambiente  familiar  quanto  escolar.  Porém,  a
colaboração da família com a escola vai para muito além da troca de informações,
fazendo-se necessário um diálogo aberto e uma interação efetiva entre as partes.
(CUNHA, 2014 p .26). 
 

 
                       Muitos pais ainda resistem em disponibilizar o diagnóstico dos filhos logo que os

mesmos ingressam na escola, mas a partir do momento que se estabelece uma confiabilidade,

essa  barreira  se  quebra,  o  que  se  torna  positivo  para  ambas  as  partes  envolvidas  neste

processo.  Os estudos de Castro e Regattier  (2009) elegem como prioridade,  dentre  tantas

funções importantes que a aproximação das escolas e das famílias pode ter a recuperação da

singularidade do aluno visto no seu contexto mais amplo. 

Algo que é muito comum em grupos de redes sociais criados por mães de crianças

autistas são os desabafos e reclamações em relação ao tratamento que os filhos recebem. Há

relatos de mães que afirmam encontrar os filhos isolados em um canto, outras que falam em



agressões  físicas  e  psicológicas,  em  hostilidade  por  parte  dos  profissionais,  entre  outras

queixas. Dessem e Polonia afirmam que: 

  
Diante dos problemas e desafios enfrentados pela família, e sem uma rede de apoio
social  que  promova  a  superação  do  estresse,  a  resolução  de  conflitos  e  o
restabelecimento de uma dinâmica familiar saudável, as famílias podem desenvolver
padrões de relacionamento disfuncionais, tais como: maus tratos à criança, violência
intrafamiliar, abuso de substâncias, conflitos (DESSEM; POLONIA, 2007 p. 27).  

 
 
É  muito  comum  que  as  mães  de  crianças  autistas  sejam  superprotetoras  por

acreditarem que somente elas são capazes de cuidar e atender as necessidades dos filhos,

baseadas nessa crença muitas vezes elas impõem limitações que podem não ser favoráveis ao

progresso  dos  filhos.  Nessa  relação,  aquela  que  desempenha  a  função  materna  tomará  a

criança como um sujeito ligado de tal modo a ela própria que será possível “adivinhar” suas

necessidades (Doria et al, 2006). Para tentar resolver impasses como este é fundamental que o

educador tenha compreensão, mas que também tenha a capacidade de se respaldar no seu

trabalho, deixando claro que para além dos direitos da mãe estão os direitos da criança.

A contribuição positiva da escola para o desenvolvimento de uma criança autista é

algo factual, porém, de que forma e em quanto tempo esses resultados virão é uma questão

que vai depender muito do nível de comprometimento, do tratamento e de todos os estímulos

no qual  ela  receba.  Sendo assim,  uma questão que é  muito comum e que exige bastante

sensibilidade do professor é o saber lidar com a insegurança e as expectativas dos pais em

relação a evolução dos filhos, e para tanto, é necessário que se crie um laço de confiança e

colaboração.      

 

2.6 Leis que regulamentam a inclusão no brasil 

  

Em Dezembro de 2012 a legislação Brasileira deu mais um passo em direção a

inclusão e a aceitação social das pessoas com autismo a lei Berenice Piana (Lei nº 12.764),

que  institui  a  Política  Nacional  de  Proteção  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista que significou uma grande vitória tanto para essas pessoas quanto para seus

familiares  e  profissionais  que  atuam  nesta  área.  A lei  foi  batizada  com  esse  nome  em

homenagem a uma mãe que desde que recebeu o diagnóstico do filho passou a lutar pelas

pessoas com autismo. 



No § 2º do Art. 1º da Lei Berenice Piana está uma simples e óbvia afirmação, mas

que faz toda a diferença quando é preciso garantir os direitos dos autistas: “A pessoa com

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência,  para todos os efeitos

legais.”. Impressiona o fato de que até 2012 os autistas estavam simplesmente excluídos de

todas as leis que protegem as pessoas com deficiência. 

Outra  questão  pertinente,  é  que  infelizmente  além  de  lidar  com  todas  as

dificuldades enfrentadas quando se tem uma criança com necessidades especiais, muitos pais

ainda se deparam com situações como chegar em uma escola para matricular seus filhos e

terem esse  direito  negado.  O  artigo  7º  da  Lei  Berenice  Piana  diz:  O  gestor  escolar,  ou

autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista,

ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários

mínimos. O § 1º deste artigo completa dizendo que “Em caso de reincidência, apurada por

processo  administrativo,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  haverá  a  perda  do

cargo”.  

Mas o fato é que por mais que existam essas leis, a falta de políticas públicas na 

Educação que sejam voltadas para esta questão, não colabora para garantir que além de que

seja cumprida, a Lei possa também revolucionar o sistema educacional. Em virtude disso o

que se pode perceber é que mesmo amparadas pela lei, muitas famílias acabam desistindo de

lutar pelos direitos dos filhos autistas por não saberem onde e nem como podem buscar apoio.

De acordo com a atual Lei 13.146/2015:  

  
A  educação  constitui  direito  da  pessoa  com  deficiência,  assegurado  sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas,  sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,  interesses e
necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, Art.27) 
  

Apesar de ser um direito garantido por Lei, ainda há muito que se fazer para que a

inclusão consiga alcançar as pessoas com necessidades especiais, visto que não é apenas o

fato de matricular uma criança com alguma deficiência em uma escola regular que garante

que ela será incluída de fato no processo de ensino-aprendizagem assim como os demais

alunos, para tanto é necessário, acima de tudo, que os padrões estabelecidos com relação ao

aluno ideal sejam repensados.      

 

3 METODOLOGIA UTILIZADA 

 



3.1 Tipo de pesquisa 

 

Optou-se pela  pesquisa de cunho qualitativo por  ser  um tipo de pesquisa  que

possibilita mudanças tanto nos conhecimentos prévios quanto nos resultados alcançados ao

longo da pesquisa. Toda a pesquisa é interpretativa é guiada por um conjunto de crenças e de

sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e estudado.

Denzin e Lincoln (2006).  A pesquisa  teve como principal objetivo identificar as

dificuldades existentes no processo de inclusão de uma criança com autismo na escola pública

regular e realizar uma reflexão sobre as práticas pedagógicas voltadas para essa questão.  

Através do estudo constatou-se a ausência de uma prática coletiva que envolva a

todos,  considerando  que  a  inclusão  traz  benefícios  e  aprendizagens  não  só  para  criança

autista,  mas  também  para  as  demais  crianças  e  todos  os  profissionais  envolvidos  neste

processo, principalmente os educadores. Segundo Denzin e Lincoln: 

   
A pesquisa  qualitativa  envolve  uma  abordagem  interpretativa  do  mundo,  o  que
significa  que  seus  pesquisadores  estudam  as  coisas  em  seus  cenários  naturais,
tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles
conferem (DENZIN; LINCOLN 2006 p. 46). 
 
 

Através da pesquisa qualitativa o pesquisador tem a possibilidade de desenvolver

um estudo muito rico, no qual o mesmo tem uma participação ativa e direta na construção do

conhecimento, considerando o carácter mutável desse tipo de pesquisa. No entanto, por se

tratar de uma pesquisa subjetiva é importante que exista uma investigação ampla sobre o

assunto para que se tenha uma base sólida no estudo e a partir daí possa surgir um novo ponto

de vista sobre o tema pesquisado. 

 

3.2 Lócus da pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola municipal de Fortaleza – CE

que atende aos anos iniciais do ensino fundamental. O vínculo inicial se deu através de uma

oportunidade de estágio. A escola fica localizada em uma comunidade bastante carente de

infraestrutura e serviços essenciais, o prédio conta com uma estrutura antiga e não possui

adaptação alguma para atender as crianças com necessidades especiais, não dispondo de sala

e também atendimento educacional especializado (AEE). No entanto apesar de todas essas

dificuldades é perceptível os esforços da gestão, do corpo docente e dos demais funcionários



para acolher da melhor forma possível as crianças com necessidades especiais que chegam na

escola.   

 

3.3 Levantamento de dados 

 
Entre  as  técnicas  utilizadas  na  coleta  de  dados  estão:  Os  registros  diários,  os

planejamentos  semanais  disponibilizados  pela  professora  regente  da  sala  e  a  entrevista

realizada no final do ano letivo com a professora.  

Os  registros  diários  foram  feitos  com  base  em  observações  a  partir  do

acompanhamento das atividades propostas pela professora e realizadas pelo aluno em sala de

aula, com o intuito de analisar o interesse e o desempenho do mesmo na realização de tais

atividades. O acesso aos planejamentos possibilitou o conhecimento em relação a que tipo de

intervenções eram realizadas para facilitar a inclusão do aluno. 

A entrevista foi elaborada de forma semiestruturada e composta por dez perguntas

previamente  estabelecidas,  com  o  objetivo  de  obter  informações  relevantes  ao  que  a

professora considera como os maiores desafios no processo de inclusão, e analisar a realidade

vivenciada pela mesma acerca deste.  

 

3.4 Análises de dados

 

Para chegar aos resultados da pesquisa, foi feita uma análise dos dados obtidos

com base em anotações, e segundo as respostas e colocações fornecidas pela professora na

entrevista. A partir da análise de todos os dados verificou-se a importância de a instituição

oferecer  ao  educador  um apoio  e  condições  para  que  o  mesmo se  sinta  capaz  de  tornar

possível  o  trabalho  de  inclusão,  considerando  o  fato  de  que  muitos  não  têm  formação

nenhuma na área da educação especial e que de repente quando se deparam com uma criança

autista  não sabem o que fazer,  o  que torna compreensível  a  angustia  dos mesmos em se

deparar com essa responsabilidade.   

Através da pesquisa foi possível constatar que apesar de ter sido dado um grande

salto na educação inclusiva nos últimos anos, muito ainda precisa ser feito para que a inclusão

seja de fato vivenciada na escola pública regular.  De acordo com relatos e colocações da

professora não são poucas as dificuldades enfrentadas para o melhor desempenho do trabalho



inclusivo. Questões como: a falta de acompanhamento médico por parte das crianças, de uma

terapia ocupacional, das limitações impostas pelos pais e de um empenho maior da família,

comprometem bastante este processo, tendo em vista que para que este trabalho possa dar

resultados é necessário que haja um trabalho em conjunto de todas essas partes.    

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De modo geral foi possível apurar que são muitas as dificuldades que a escola

enfrenta no processo de inclusão de crianças autistas. A realidade mostra que a grande maioria

dos professores tem um conhecimento mínimo sobre o autismo e que são ofertadas poucas

formações  continuadas  que possam auxilia-los com orientações pedagógicas que facilitem

este trabalho, para que os mesmos consigam atender as necessidades especiais de seus alunos.

O  fato  de  a  escola  em  questão  não  contar  com  uma  sala  de  (AEE)  e  um

profissional especializado compromete diretamente o trabalho com as crianças autistas que

necessitam de atendimento específico, fazendo com que as mesmas se limitem muitas vezes a

ser  meras  frequentadoras  da  escola,  e  não  crianças  em  processo  de  construção  do

conhecimento.  

Nos  registros  diários  observou-se  que  a  participação  do  aluno  nas  atividades

propostas no decorrer do ano letivo ficou muito abaixo do nível satisfatório, acredita-se que

isso seja consequência da ausência de um planejamento adaptado para o aluno, no qual seja

levado em conta  o nível  intelectual  e  de  conhecimento  prévio que o mesmo possua.  Em

decorrência da falta de elaboração de um conteúdo compatível com as necessidades do aluno,

o conteúdo repassado na maioria das vezes não é compatível com o nível de aprendizagem

que possui, tornando as atividades constantemente sem eficácia.  

Mediante os registros diários adquiridos a partir das observações, bem como as

informações e concepções fornecidas através da entrevista, foi possível constatar que a ideia

de  inclusão  ainda  está  muito  limitada  ao  objetivo  de  apenas  alfabetizar  a  criança,

desconsiderando o conceito mais amplo de inclusão social. Ficou muito claro que no âmbito

escolar permeia a ideia de que a inclusão só beneficia o autista, quando na verdade é algo que

beneficia a todos os envolvidos neste processo. 

Muitas vezes a ideia de inclusão se limita apenas a preocupação de garantia de

frequência do aluno a escola para constar nos diários, deixando de lado o compromisso de



proporcionar o seu desenvolvimento socioemocional e de suas capacidades. Outra questão

pertinente é a generalização que existe em relação as crianças com necessidades especiais,

sendo algo que acaba comprometendo o trabalho objetivo. 

Foi  observado  um  empenho  considerável  do  grupo  gestor  da  escola  para  o

acolhimento e a adaptação das crianças com necessidades especiais, porém, a ausência de

recursos compromete os avanços neste processo. É possível perceber a frustação de alguns

professores por não alcançarem muitos êxitos  com seus alunos,  no entanto é  notório que

existe muita força de vontade e comprometimento de todos no intuito de realizar um bom

trabalho com essas crianças. 

A entrevista  composta  por  11  perguntas  semiestruturadas  foi  realizada  com a

professora regente da sala na qual o aluno com TEA está matriculado, com o objetivo de

conhecer e analisar a realidade vivida por ela no processo de inclusão do mesmo. A professora

é formada em pedagogia desde 2010 e atua na área da educação há nove anos.         

a) Você possui alguma formação na área de educação inclusiva voltada para o atendimento

de alunos com autismo?  

 Professora: Me formei em pedagogia e atuo na área da educação a nove anos, não possuo

nenhuma  formação  específica  nessa  área,  mas  pretendo  iniciar  o  quanto  antes  uma  pós

graduação  em  psicopedagogia.  O  conhecimento  que  tenho  sobre  inclusão  foi  adquirido

através da leitura de alguns livros sobre o assunto, de pesquisas na internet, e de cursos e

palestras os quais me esforço para participar ao longo do ano letivo.  

A resposta da educadora nos leva a uma certificação sobre o fato de que apesar de

o número de crianças autistas matriculadas no ensino público regular está aumentada a cada

ano, grande parte dos professores não tem formação na área da educação especial, o que os

torna muitas vezes inseguros ao receberem uma criança com necessidades especiais. Neste

caso é muito importante que ele receba todo o suporte e apoio possível para ter acesso ao

conhecimento  básico  em  relação  às  necessidades  educacionais  especiais,  e  conseguir

encontrar mecanismos que possibilitem essa aprendizagem. A legislação brasileira prevê que

todos os cursos de formação de professores devem habilita-los para receber em suas salas de

aula  alunos  com  e  sem  necessidades  especiais.  No  entanto,  a  professora  afirma  que  o

conteúdo a que teve acesso na sua formação acadêmica, foi muito básico e irrelevante.  

Santana (2005) afirma que diante desse quadro de número crescente nos casos de

autismo, torna-se importante que os professores sejam instrumentalizados a fim de atender às



peculiaridades apresentadas pelos alunos. A autora fala sobre a necessidade dos professores

receberem orientações a partir dos fundamentos teóricos - práticos para que possam modificar

práticas e métodos de ensino, com o objetivo de assegurar um ensino de qualidade para todos.

b) Como os cursos e palestras nos quais você participa tem contribuído para a prática no 

trabalho com esses alunos?

Professora:  Ambos têm dado bastante suporte para o trabalho, pois além de nos trazer um

conhecimento  mais  atualizado  sobre  o  tema,  nos  mostram  ideias  de  como  podemos

desenvolver  atividades  específicas  que  possam contribuir  para  o  desenvolvimento  dessas

crianças, e nos dar a oportunidade de tirar dúvidas que surgem no dia a dia da rotina com as

mesmas.              

As formações continuadas são muito importantes na contribuição do trabalho em 

sala  com  as  crianças  autistas,  pois  além  de  levar  conteúdos  atualizados  sobre  o  tema,

possibilita  a  troca  de  experiências  e  o  compartilhamento  de  ideias  que  impulsionem  o

desenvolvimento  desse  trabalho,  no  entanto,  segundo  a  professora  são  poucas  as

disponibilizadas pelo poder público. 

Mittler (2003) acredita que as oportunidades de capacitação ainda são poucas, 

considerando  a  urgência  do  quadro  atual,  e  afirma  que  são  fundamentais,  pois  além  de

influenciar positivamente os sentimentos dos professores em relação à educação inclusiva,

servem também para que os educadores possam refletir as propostas de mudanças que podem

mexer com seus valores e crenças transformando assim a sua prática profissional.      

c) A gestão  e  os  demais  profissionais  da  escola  costumam  dar  algum  suporte  para

colaborar com o trabalho de inclusão?

Professora: Sim, tanto a diretora quanto a coordenadora são bastantes presentes e envolvidas

no  processo  de  inclusão  dessas  crianças,  buscando  estarem  sempre  informadas  e  se

empenhando ao máximo para atenderem as necessidades especiais da educação inclusiva, e

também as de nós professores, sempre que solicitadas. A coordenadora procura acompanhar

de perto esse trabalho e sempre colabora com ideias e possíveis intervenções. Além disso,

procura  manter  uma  relação  harmoniosa  com  os  pais,  buscando  uma  comunicação

transparente  e  com  base  no  respeito  e  na  confiabilidade.  Pelo  fato  de  a  gestão  e

consequentemente a escola tem em seus princípios um comprometimento muito grande com a

inclusão, existe um envolvimento coletivo onde todos os demais funcionários se esforçam

para contribuir da melhor forma possível. 



De acordo com a fala da professora, a escola tem um compromisso muito forte 

com a educação inclusiva. Nesse sentindo, vale ressaltar, que tão importante quanto ter uma

estrutura e recursos apropriados é ter uma equipe compromissada com esta causa.           

Santana (2005) ressalta que para que se alcance o êxito na inclusão educacional,

faz-se necessário o envolvimento de todos os membros da equipe escolar no planejamento de

ações e programas voltados para essa questão.  Compreendendo que professores, diretores,

coordenadores  e  funcionários  apresentam papéis  específicos  na escola,  mas precisam agir

coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada.  

d) A escola conta com uma estrutura adequada para receber alunos autistas?

 Professora: Infelizmente não, pois o principal apoio do qual a escola necessita e não possui é

uma sala de recursos multifuncionais e um profissional especializado que possa dar suporte

para o trabalho que desenvolvemos na sala regular.  

O relato da professora comprova um dos problemas  enfrentados  pelas  escolas

públicas no processo inclusivo, que se dá pelo fato de nem todas contarem com uma sala de

recursos multifuncionais e um profissional especializado que atue realizando um trabalho em

conjunto com o professor da sala regular, algo que colabora muito para no desenvolvimento

do trabalho do mesmo.   

Santana (2005) afirma que os profissionais consideram relevante a realização de 

adaptações na infra-estrutura dos estabelecimentos escolares visando à inclusão desses alunos

no ensino regular, e a necessidade de ser auxiliado no processo de inclusão, contando com o

fato de estar a maior parte do tempo atuando junto aos alunos como um todo, e não poder se

dedicar a realizar um trabalho isoladamente com um aluno que tenha necessidades especiais.

Por esse motivo os educadores destacam o caráter imprescindível do apoio de profissionais

especializados. 

e) De quais recursos você dispõe para trabalhar com a inclusão?

 Professora: Lamentavelmente a escola dispõe de poucos recursos, sendo a maioria deles

adaptados. Em relação aos recursos próprios, procuro comprar livros e materiais que me

possam me auxiliar neste trabalho, mas a carência de um investimento maior nesse sentido

compromete bastante o nosso trabalho.     

 Observa-se que outro problema frequente é a falta de recursos apropriados, sendo 



algo que  deixa  o professor  muitas  vezes  incapacitado para  desenvolver  um trabalho bem

sucedido. Em razão disso, a alternativa encontrada por eles muitas vezes é a de improvisar

com o que se tem, adaptando os recursos a que dispõe.  

Cunha (2014) ressalta que é necessário que o educador possua suportes que o 

auxiliem em seu trabalho inclusivo,  pois  não havendo tais  condições  não fará  sentido  os

estudos sobre as dificuldades de aprendizagem e como o mesmo deve intervir  diante das

situações se não tiver as devidas possibilidades para a inclusão do aluno. 

f) Como se dá o processo de Ensino Aprendizagem do aluno com autismo?

Professora: Buscando sempre estratégias que possam favorecer o interesse e o envolvimento

desse  aluno,  tais  como  as  que  estimulem  a  interação,  a  linguagem,  a  memória  e  a

concentração possibilitando a melhoria do aprendizado de acordo com as suas possibilidades

e respeitando os seus limites.  

De acordo com a resposta da professora conclui-se que a educação inclusiva tem 

trago muitos desafios em relação ao processo de ensino aprendizagem sendo necessário que o

professor  seja  criativo  e  consiga  se  reinventar  a  cada  dia,  para  isso  precisa  construir

estratégias educativas e que haja uma mudança na perspectiva educacional. 

Montoan (2003) afirma que os professores devem tomar nas mãos o poder de 

fazer  acontecer  a  educação  combatendo  a  descrença  e  o  pessimismo e  mostrando  que  a

inclusão além de um direito é uma grande oportunidade para que alunos, pais e educadores

demonstrem as suas competências, capacidades e responsabilidades educacionais.     

g) Como você reage quando propõe uma determinada atividade e encontra resistência por

parte do dele?

Professora: Respeito o fato de ele não querer realizar a atividade naquele momento, deixando-

o a vontade,  mas em um segundo momento tento estimula-lo a  fazer  através do diálogo.

Procuro incentiva-lo e convencê-lo das suas capacidades. 

Analisando a resposta da professora foi possível observar que apesar de ela não 

ter formação em educação especial se mostra bastante compreensiva em relação aos limites da

criança,  e  atenta  às  suas  necessidades,  mas não deixando de lado o compromisso  com a

aprendizagem. 

Segundo Cunha (2014) mesmo que a criança não aprenda perfeitamente o que o 



educador busca ensinar, o mais importante está sendo trabalhado que são coisas primordiais,

como: a interação, a comunicação, a cognição e os movimentos. Poderão existir mais erros do

que conquistas, mas o trabalho jamais será em vão. 

h) De que forma você estimula a interação dele com os demais colegas da turma?

Professora: Realizando sempre  atividades  em  grupo  onde  estimulo  os  colegas  a  o

escolherem para fazer parte do seu grupo, promovendo sempre momentos de diálogos onde

falamos sobre a questão do respeito ao diferente e os direitos que cada um de nós possuímos,

reforçando  a  questão  da  responsabilidade  e  da  solidariedade  para  com  os  colegas  que

precisam de uma atenção especial.  

A professora se mostra bastante preocupada com a questão da interação do aluno 

com os demais colegas, se dizendo sempre atenta para evitar atitudes de exclusão, buscando

realizar um trabalho de conscientização dos alunos em relação ao respeito às diferenças, e

incentivando atitudes de solidariedade e generosidade entre eles. 

Montoan (2003) afirma que só o fato dos alunos com autismo estarem inserido no 

mesmo ambiente com os demais, não quer dizer que de fato estejam incluídos, realmente, no

contexto escolar.  Para incluir é necessário, acima de tudo que se construam condições no

meio de modo que nela se possam formar gerações mais preparadas para viver a vida na sua

plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras.   

i) Os pais do aluno disponibilizaram o diagnóstico dele logo no início do ano letivo? Isso

é o comum de acontecer?

Professora: Os pais do aluno em questão sim, pois são bastante conscientes da importância de

compartilhar essas informações. Mas muitos pais apresentam resistência em relação a admitir

que  a  criança  tem algum comprometimento,  e  por  conta  desse  pensamento  muitas  vezes

demoram a procurar ajuda médica. Em alguns casos, acontece até mesmo dos pais retirarem a

criança  da  escola  por  se  irritarem  com  a  nossa  indicação  de  que  devem  procurar  um

especialista.   

De acordo com a fala da educadora, fica claro a dificuldade que alguns pais têm

mem aceitar a possibilidade de que seus filhos possam ter alguma deficiência, tendo muitas

vezes reações inesperadas como até mesmo retirar a criança da escola por achar que ela está

sendo vítima de assédio moral.  



Cunha (2013) fala sobre a importância do diagnóstico precoce, como sendo algo 

determinante para tratamento especializado, e que quando disponibilizado, norteia a escola em

relação as intervenções adequadas que possam propiciar uma maior independência e melhora

na  qualidade  de  vida  em qualquer  nível  de  autismo,  tornando a  interação entre  escola  e

família altamente relevante. 

j) Como é a sua relação com os pais deste aluno? Eles costumam ser receptivos?

Professora: Procuro  manter  uma  relação  com  base  em  respeito,  cumplicidade  e  troca.

Converso diariamente sobre as mudanças apresentadas em sala de aula, buscando saber se tais

mudanças também se refletiram na rotina do mesmo em casa, indagando sobre os avanços no

tratamento com a terapia ocupacional e outras possíveis intervenções, e tentando auxilia-los

no que for possível. Os pais costumam ser bastante receptivos, estando sempre abertos ao

diálogo, não medindo esforços para ver a evolução do filho, valorizando e comemorando cada

conquista alcançada.  

A professora se mostra bastante empenhada em manter uma boa relação com os

pais, valorizando toda informação fornecida pelos mesmos que possam vir a contribuir com o

trabalho  que  realiza  com o  aluno  em sala  de  aula  e  considera  que  a  cumplicidade  e  a

confiança são fatores primordiais para alcançar o êxito. 

A  relação  família  –  escola  é  um  dos  fatores  que  mais  colaboram  para  o

desenvolvimento e  evolução de  uma criança  autista,  tendo em vista  que  pelo fato  dessas

crianças apresentarem dificuldades na interação e comunicação, os pais precisam geralmente

ser seus interlocutores. 

Cunha (2018) afirma que bem cedo a família pode estabelecer uma promissora 

parceria com a escola e reforça que essa relação será de grande ajuda nesse processo, em

razão do enfoque na comunicação, na interação social e no afeto. Segundo ele a escola e

família precisam ser concordes nas ações e intervenções na aprendizagem, principalmente,

porque há grande suporte na educação comportamental.  

    l) Você considera importante a inclusão de crianças autistas nas escolas regulares?

Professora:  Sim,  pois  além de  ser  um direito  de  todos,  a  inclusão  tem um papel  muito

importante  no  desenvolvimento  socioemocional  das  crianças  com necessidades  especiais.

Além disso,  acredito  que  seja  algo  que  beneficie  não  só  o  aluno  autista,  mas  nós  todos

envolvidos neste processo. A meu ver o convívio e o compartilhamento da aprendizagem, sem

restrições, são essenciais para o crescimento de todos os seres humanos, no geral.  



De acordo com a resposta, a professora se mostra bastante consciente em relação a 

importância da inclusão por acreditar que além de ser um direito, é algo que beneficie a todos

os envolvidos neste processo. É muito importante que o educador tenha consciência de que

ele não está fazendo nenhum favor ao receber uma criança autista em sua sala, e sim, que ao

contrário  disso,  assuma  o  compromisso  em  dar  o  melhor  de  si  para  contribuir  com  o

desenvolvimento dela.    

Montoan (2003) A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar 

específicas para esta ou aquela deficiência e/ ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem

nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses

limites  e  explorará convenientemente as  possibilidades de cada um. Não se trata  de uma

aceitação  passiva  do  desempenho escolar,  e  sim de  agirmos  com realismo e  coerência  e

admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, e não apenas alguns de

seus futuros membros, os mais capacitados e privilegiados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta  pesquisa  objetivou  conhecer  de  perto  a  realidade  da  inclusão  no  ensino

público  regular  observando  todos  os  aspectos  que  envolvem  esse  processo.  A partir  da

observação e em seguida da análise dos dados obtidos, conclui-se que o processo de inclusão

é algo que apesar de ter avançado muito nos últimos anos, ainda caminha a passos lentos.

Considerando que grande parte desses avanços tem se dado muito mais por conta dos esforços

de pessoas e movimentos que lutam pela causa, do que por parte do poder público que deveria

dar  mais  crédito  e  garantir  de  fato  que  os  direitos  dessas  pessoas  sejam  respeitados  e

garantidos na prática.  

O fato é que a inclusão não pode se resumir ao simples fato de ser colocado várias

crianças com deficiência em uma sala de aula regular,  para além disso, elas precisam ser

vistas como seres capazes de evoluir  e que apenas precisam de um olhar mais peculiar e

generoso. Ficou claro que a colaboração da família com a escola potencializa o processo de

inclusão,  considerando uma como complemento  das  ações  da  outra  e  que os  professores

precisam de suporte e apoio para que tenham confiança na sua capacidade de contribuir para a

evolução desse indivíduo.  

É  importante  ressaltar  que  não  existe  fórmula  perfeita  e  que  a  evolução  da

educação inclusiva é um processo contínuo. Os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois



o estudo possibilitou um entendimento melhor sobre o tema, e na prática em campo, um

conhecimento mais amplo sobre a questão da inclusão, abrindo o caminho para novas buscas.

Acredito que para além da estrutura e recursos do qual uma escola possa dispor, está a figura

do professor,  que sendo um agente transformador,  é  capaz sim de tornar  a  inclusão uma

realidade.                      
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RESUMO
Este trabalho objetiva investigar práticas pedagógicas de professores na educação de crianças
pequenas  ao utilizarem brincadeiras  visando o seu aprendizado.  A criança é  portadora de
entendimento  próprio,  tornando  relevante  que  educadores  considerem  o  histórico  de
aprendizado da criança.  Busca-se afirmar uma  educação que respeite as diversidades para
enriquecer, educacional e socialmente, a criança. São identificadas as principais brincadeiras
aplicadas no processo de aprendizagem, a preparação do ambiente escolar e o planejamento
efetuado  nesse  sentido.  Essa  pesquisa,  de  natureza  qualitativa,  foi  desenvolvida  em  uma
escola da rede particular de ensino de Fortaleza – Ce. Foi aplicado um questionário junto aos
professores  de duas  turmas  de crianças  pequenas.  Conclui-se que a  educação de crianças
pequenas  ainda  representa  um desafio  a  ser  superado,  momento  em que  as  brincadeiras,
quando devidamente planejadas, podem funcionar como instrumentos e atividades positivas
de apoio nesse processo.
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ABSTRACT
This work aims to investigate pedagogical practices of teachers in the education of young
children when using games aimed at their learning. The child has a proper understanding,
making it relevant for educators to consider the child's learning history. We seek to affirm an
education that respects diversity to enrich, educationally and socially,  the child.  The main
games  applied  in  the  learning  process  are  identified,  the  preparation  of  the  school
environment and the planning carried out in this sense. This qualitative research was carried
out in a public school in the municipal education network of Fortaleza - Ce. A questionnaire
was applied to the teachers of two classes of young children. It is concluded that the education
of young children still  represents a challenge to be overcome, a  time when games,  when
properly planned, can function as instruments and positive support activities in this process.
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1 INTRODUÇÃO

A linha de pesquisa implementada no presente trabalho científico tem por objetivo

geral investigar as práticas pedagógicas utilizadas por professores na educação de crianças

pequenas em ambiente escolar ao aplicarem, como métodos de aprendizagem, brincadeiras

capazes de estimular o seu desenvolvimento integral.

Faz-se  diferenciação  entre  os  conceitos  de  infância  e  de  criança,  podendo-se,

inicialmente, defender que, 

[...] de certa forma, sempre existiram crianças, ou seres humanos de pouca idade que
se  diferenciam dos adultos  nos aspectos  físicos  e  fisiológicos.  Mas  nem sempre
existiu infância, uma forma específica de se pensar sobre as crianças e de possibilitar
as suas experiências de vida (SCHRAM; MACEDO; COSTA, 2019, p. 10).

A infância  é  entendida,  assim,  como  uma  categoria  social,  uma  invenção  da

sociedade e não um fator inerente à própria condição humana, biológica e universalizante.

Uma  reflexão  mais  apurada  mostra  que  “ser  criança”  é  ocupar  o  estágio  inicial  de

desenvolvimento biológico do “ser homem”.

As  crianças,  portanto,  são  aqui  consideradas  como  indivíduos  portadores  de

entendimento próprio que manifestam os aspectos culturais e educacionais que absorveram

antes do ingresso nas instituições de ensino, entendendo-se como notas de maior destaque

para a aprendizagem os conhecimentos dos quais a criança já é detentora. Assim, é bastante

relevante que instituições educacionais e educadores em geral, ao realizarem o planejamento

pedagógico, considerem o histórico de aprendizado da criança (NOVA ESCOLA, 2011).

As crianças, além disso, são detentoras de direitos, os quais são adotados como

princípios no âmbito da Declaração Universal dos Direitos da Criança, entre os quais especial

proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social; educação e cuidados especiais

para aquelas que sejam física ou mentalmente deficientes; e direito à educação gratuita e ao

lazer infantil (UNICEF, 1959).

No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), após revisão de alguns

procedimentos educacionais para as crianças pequenas, expressa o entendimento de que as

atividades propostas devem colocá-las no centro do processo de aprendizagem cujos objetivos

foram organizados, conforme a faixa etária, em três grupos: bebês – de zero a 1 ano e 6

meses; crianças bem pequenas – de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; e crianças pequenas

– de 4 anos a 5 anos e 11 meses (BRASIL, 2018).

Um fato a ser reconhecido, assim, no sistema educacional brasileiro é que hoje

busca-se  incorporar  características  de  natureza  inclusiva,  contribuindo  também  para  a



materialização de ações de inclusão social e figurando como política pública que prima por

um modelo de educação escolar que implemente o respeito e a valorização das diversidades.

Esse movimento se desenvolve com base na pressuposição de que a  convivência com as

diferenças funciona no sentido de enriquecer, educacional e socialmente, a criança.

Nesse  ponto,  faz-se  exigível  ressaltar  que  as  instituições  que  se  dedicam  à

educação  infantil  devem  organizar  seus  currículos  contemplando  a  preparação  e  a

implementação de projetos pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem

infantis,  levando  em conta  os  aspectos  formativos  e  de  aprimoramento  de  professores  e

educadores  que  atuam  nessa  área  sem  descuidar  do  necessário  acompanhamento  e  da

participação de parentes e familiares mais próximos nas ações educativas operacionalizadas

pela escola.

Por  esse  aspecto,  os  ambientes  onde serão  aplicadas  as  atividades  inerentes  à

educação das crianças devem se constituir em verdadeiros “[...] cenários para a produção e

reprodução das culturas infantis [...]”, tornando-se espaços onde serão formadas as redes de

socialização e interação entre crianças e adultos (ANDRADE, 2010, p. 154).

Relevante  destacar  que  as  ações  educacionais  direcionadas  à  criança  sejam

pautadas por atividades que agreguem práticas próprias do universo infantil, como o brincar,

considerando  o  conjunto  de  brincadeiras  já  desenvolvido  na  história,  bem  como  suas

adaptações culturais para a atual realidade marcada por constantes avanços tecnológicos. Essa

afirmação encontra justificativa no fato de que, por meio do brincar, a criança se firma e se

desenvolve, mostrando-se mais segura de si, com autoconfiança, refletindo e imaginando seu

próprio universo. Desse modo, o brincar é “tão importante para a criança quanto o estudar, o

comer  e  o  conviver  com  a  família,  torna  o  ambiente  alegre  e  mais  propício  para  a

aprendizagem e formação do indivíduo” (LEAL, 2017, p. 20).

Diante  do  exposto,  essa  pesquisa  buscou  dar  resposta  à  seguinte  pergunta-

problema: como professores de crianças pequenas desenvolvem suas práticas pedagógicas a

partir de brincadeiras que as estimulem em seu desenvolvimento integral? Para isso, como

objetivos  específicos,  são  identificadas  as  principais  brincadeiras  aplicadas  e  suas

contribuições ao processo de aprendizagem, verificando-se como o ambiente da sala de aula e

outras dependências da escola são preparados para que tais atividades sejam implementadas,

relacionando-as,  na  prática,  ao  planejamento  efetuado pelos  professores  em sua busca  de

proporcionar o aprender e o crescer.

Entende-se, por desenvolvimento integral, o permanente processo de formação,

crescimento  e  desenvolvimento  do indivíduo,  em todos os  seus  aspectos,  tanto no tempo



quanto  no  espaço,  tanto  pessoal  como  coletivamente,  com  a  adoção  de  valores  que

possibilitem  a  realização  de  escolhas  próprias,  a  exibição  de  suas  preferências  e  a

manifestação de habilidades que o tornem único em um universo de iguais.

Essa pesquisa é  de natureza qualitativa  e  exploratória  e  a  coleta de  dados foi

constituída  pela  aplicação  de  um  questionário  com  duas  partes:  uma  identificando  o

participante e a outra composta de 8 (oito) perguntas abertas direcionadas aos professores de

duas turmas de crianças pequenas, sem a presença do pesquisador. Após isso, os resultados

foram expostos e discutidos conforme o referencial teórico adotado e foram, então, emitidas

as conclusões pertinentes após a devida análise.

Considera-se,  aqui,  a  hipótese  de  que,  durante  a  aula,  a  criança  interage,

desprendendo-se e aprendendo com o prazer em brincar, desenvolvendo sua independência e

impulsionando seu potencial, sem necessariamente estar focada no aprendizado e no estímulo

ao desenvolvimento  físico,  intelectual,  social  e  emocional,  como objetivo  que conste  das

atividades propostas pelo professor em seu planejamento pedagógico específico.

Conclui-se que a educação de crianças pequenas voltada para o aprendizado ainda

representa  um  verdadeiro  desafio  a  ser  enfrentado  e  superado  pelos  diversos  atores  da

educação infantil, considerando-se a nobre missão de educar e formar um público que está em

pleno  desenvolvimento  psíquico  e  motor,  momento  em  que  as  brincadeiras,  quando

devidamente planejadas e objetivadas, funcionam como instrumentos e atividades positivas de

apoio nesse processo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS INERENTES À EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS

Abordando a educação infantil por uma perspectiva histórica, verifica-se que “[...]

durante  séculos  a  educação  da  criança  era  totalmente  responsabilidade  da  família  e

principalmente  da mãe que era  a  cuidadora do lar  [...]”  (SILVA; TAVARES, 2016,  p.  3),

ficando reservada ao pai, conforme a cultura, a tarefa de proporcionar o sustento familiar por

meio  do  trabalho  em fábricas,  lavouras  ou  engenhos.  As  crianças  recebiam,  a  partir  do

convívio  com  os  adultos,  as  orientações  inerentes  às  suas  tradições  e  à  sua  cultura;  ao

completar  07  anos  de  idade,  eram tratadas  como adultos  “em miniatura”,  executando  os

mesmos trabalhos que aqueles.

Nesse  contexto,  a  gradativa  inserção  da  mulher  no  mercado  de  trabalho

representou uma das transformações sociais mais significativas, momento em que a educação

infantil começou a adquirir relevância, haja vista a necessidade de serem construídos espaços



onde a criança pudesse ser atendida e educada enquanto a mãe estivesse absorvida em suas

atividades  laborais.  Dessa  forma,  as  crianças  passavam a  maior  parte  do  dia  na  escola,

desenvolvendo  atividades  próprias  de  sua  idade,  bem  como  suprindo  suas  necessidades

básicas (NAVARRO, 2009).

No âmbito nacional, a educação infantil foi influenciada, em seu desenvolvimento

histórico, por definições e entendimentos ligados à ideia do ser criança e do ser infantil que

permitiram a formação de conceitos carregados do estigma do assistencialismo. Esse modelo

responde, ainda, pela forma como a educação de crianças recebeu e continua a receber de

instituições e educadores tratamentos que expressam a ideia antiga de que a criança era um ser

incapaz  e  cuja  necessidade  primordial  era  receber  dos  adultos  proteção  e  cuidado

(OLIVEIRA; SILVA, 2017).

A educação infantil está em pleno processo de consolidação enquanto fase que

integra a educação básica, convivendo com a constante superação de desafios,  solicitando

para  si  a  elaboração  de  políticas  públicas  que  possibilitem  o  enfrentamento  às  diversas

dificuldades surgidas nesse momento em uma busca permanente por mais qualidade. 

Observa-se,  ainda,  o  entendimento  pelo  qual  se  sustenta  que os  investimentos

destinados ao desenvolvimento infantil tão em pauta na atualidade, na verdade, têm como

foco não a criança de hoje, mas a pessoa que será no futuro, que tem base na ultrapassada

ideia de que a infância era uma fase em que o raciocínio estava ausente e o momento em que a

criança era considerada um ser portador de fragilidades em uma relação de dependência para

com os indivíduos mais velhos, devendo receber uma educação marcada pela disciplina e

direcionada à conquista integral de suas potencialidades, incluindo-se aí os aspectos inerentes

à racionalidade (ANDRADE, 2010).

Atualmente,  experimenta-se  no  Brasil  uma busca  por  desenvolver  estudos  em

âmbito educacional, com destaque especial para a educação infantil relacionada ao ambiente

em  que  é  aplicada.  Ressalta-se  que  essas  pesquisas  resultam  de  uma  modificação  na

implementação de políticas públicas nessa área, “[...] resultando na expansão da cobertura do

atendimento educacional a crianças entre 0 e 5 anos, o que tem se configurado como espaço

de investigação das interações entre as crianças e entre elas e os adultos” (SARMENTO, 2008

apud SANTOS; OLIVEIRA; SILVA, 2016, p. 133).

Em  uma  perspectiva  mais  atual,  adotando-se  como  referência  o  campo  da

sociologia, as crianças devem ser consideradas como sujeitos e não apenas como produtos

resultantes das manifestações do meio em que interagem, expressando seus modos próprios de

entendimento da realidade. Elas percebem as manifestações do meio em que estão inseridas e



se  comportam  em  suas  individualidades,  aprendendo  também  por  imitação,  conforme

sensações e valores de que são portadoras.

É  possível  constatar,  portanto,  que  as  atuais  dificuldades  enfrentadas  pela

educação infantil no Brasil, em sua generalidade, resultam da influência de fatores históricos e

se enfeixam na carência de ações governamentais, o que se reflete, por exemplo, no baixo

nível de coordenação entre os programas educacionais existentes e na baixa qualificação de

educadores nessa área bem como na pouca participação da família e outros grupos sociais.

Apresenta-se como desafio a discussão quanto à função social da educação infantil com a

devida  caracterização  do  que  seja  infância  para  definição  e  o  atendimento  às  suas  reais

necessidades (SCHRAM; MACEDO; COSTA, 2019).

Há  também que  se  observar  o  fato  de  que  a  evolução  histórica  da  educação

infantil caminha em uma busca por mais qualidade, conquista que não será realizada mediante

a implementação de ações unidirecionais, como o tempo de permanência no ambiente escolar.

É assim porque a escola, apesar de sua relevância social, não é a única instituição capaz de

proporcionar à criança pequena o desenrolar do processo educacional, ensino e aprendizagem,

considerando os aspectos próprios de sua cultura.

2.2 O PROFESSOR DE CRIANÇAS PEQUENAS

Em um tempo marcado pela velocidade nas comunicações e pelos rápidos avanços

tecnológicos, observam-se maneiras de viver que fazem com que as crianças se integrem a um

determinado espaço escolar já nos primeiros anos de vida, permanecendo nele seu dia quase

que por inteiro, momento em que a escola e seus educadores se tornam responsáveis por elas.

O ambiente escolar passa a ser um espaço que deve dispor de uma organização direcionada a

ofertar a essas crianças as condições necessárias ao seu desenvolvimento integral, utilizando-

se  principalmente  de  um planejamento  pedagógico  que  contemple  atividades  envolvendo

brincadeiras infantis sem descuidar do necessário aprendizado geral.

Ressalta-se  que,  sendo  a  primeira  etapa  da  educação  básica,  os  espaços  e  as

brincadeiras  na  educação  infantil  “[...]  devem  ser  utilizados  como  momentos  de

aprendizagem. Brincadeira e aprendizagem são processos simultâneos na educação infantil”

(ALMEIDA; ALMEIDA; MARTINS, 2017, p. 37).

Diante disso, “[...]  é papel do professor de educação infantil estruturar, intervir,

favorecer o brincar da criança na escola” (LEAL, 2017, p. 22). As brincadeiras passam a ser

tratadas,  assim,  como atividades  educativas,  cabendo ao professor  estabelecer  abordagens



diferenciadas, ora livremente, ora de maneira dirigida. Isto porque, em suas vivências sociais

e familiares, elas brincam naturalmente, devendo, na prática pedagógica no ambiente escolar,

serem oferecidas as condições para que, pelo brincar, tornem-se mais interativas, perguntando,

questionando e ultrapassando os objetivos estabelecidos para a aprendizagem, haja vista que,

por esse meio, podem se tornar mais autônomas, portando-se como detentoras de identidade

própria.

Uma característica fundamental que deve estar presente no professor de crianças

pequenas é, portanto, o interesse de reforçar em si a arte do diálogo, considerando-se que esse

profissional  deve  se  aplicar  no  uso  da  linguagem,  contribuindo  para  o  desenvolvimento

cognitivo delas. Ressalta-se que “[...] a estrutura da linguagem não se estabelece somente por

questões de ordem biológica, mas, em especial, por meio da experiência, do contato com o

outro, das interações sociais que, metodologicamente, deverão ser provocadas” (SCHRAM;

MACEDO; COSTA, 2019, p. 93).

Ao inserir em sua metodologia atividades lúdicas para crianças, o professor pode

dar a entender que se trata da “[...] realização de atividades brincantes descontextualizadas em

sala de aula, sem que se tenha clareza da devida correspondência entre os objetivos de tais

atividades e o que se pretende assegurar”, ou também, da “[...] promoção de ações igualmente

isoladas que são valorizadas não pelo valor intrínseco de sua função educativa, mas sim pela

função  utilitarista  que  assumem,  já  que,  nesses  casos,  servem  sempre  como  meio  para

transmitir conteúdos teóricos” (ANDRADE; SILVA, 2015, p. 103).

Ressalta-se,  no  entanto,  que  o  “planejamento  de  atividades  lúdicas  e  o

acompanhamento  do  brincar  cabem  ao  educador,  para  que  toda  criança  consiga  se

desenvolver [...]” conforme os objetivos traçados para a atividade proposta (LEAL, 2017, p.

21). O brincar, assim, deve integrar o planejamento pedagógico, resultando mais seguramente

no crescimento da criança a partir, também, do ambiente escolar.

Esse  ambiente  escolar  deve  se  tornar  o  espaço  em  que  “[...]  a  criança  terá

possibilidade de criar e recriar seu mundo imaginário, imitar o mundo no qual está inserida e

expor seus anseios, desejos, planos e medos” (ALMEIDA; ALMEIDA; MARTINS, 2017, p.

38). Essa exposição de cada indivíduo merece acompanhamento atencioso do professor que

deve atuar  como um mediador  na contextualização das  emoções e  sensações sem sugerir

rígidas privações. Esse acompanhamento permite ao professor certificar-se de que o espaço

educativo  oferecido  está  devidamente  preparado para  a  aplicação de  brincadeiras  junto  a

crianças  pequenas,  permitindo  que  os  objetivos  da  aprendizagem sejam alcançados,  sem

desvirtuar a espontaneidade do brincar.



A criança é observada e tratada assim como “[...] um ser humano único, completo

e, ao mesmo tempo, em crescimento e em desenvolvimento” (BRASIL, 2006, p. 14). Fala-se

em completo, no sentido de que a criança já é portadora de atributos e capacidades que a

possibilitam se manifestar no mundo por meio de percepções e movimentos físicos, corporais,

elaborando pensamentos, raciocinando e demonstrando suas sensações e seus sentimentos.

Esse acompanhamento das crianças pelo professor durante o brincar por meio da

observação faz com que ele  também busque ser  mais  criativo,  entusiasme-se,  alegre-se e

envolva-se para adquirir conhecimentos teóricos e práticos nessa área. O professor aprende a

definir a quantidade de crianças para cada brincadeira, seu tempo de duração, as habilidades

mais afloradas e a capacidade criativa de cada aluno, a empregar a linguagem mais adequada,

a perceber os níveis de interesse, afeição, motivacionais e de satisfação, bem como o grau de

raciocínio e a elaboração de argumentos, entre outros.

Desse modo, “No decorrer do brincar, através das ações das crianças, é possível

que o educador diagnostique problemas como valores morais, comportamentos nos diferentes

ambientes,  conflitos  emocionais  e cognitivos,  ideias  e  interesses” (TEIXEIRA; VOLPINI,

2014,  p.  86).  Entrelaçam-se,  portanto,  no  papel  de  professor  o  educador,  o  mediador,  o

facilitador e o orientador, aspectos do mesmo profissional que se responsabiliza por estruturar

e organizar o ambiente escolar, como convidar a criança pequena a despertar seu empenho nas

brincadeiras,  competições,  demonstrando  cooperação,  estando  mais  receptiva  aos

conhecimentos e às práticas que envolvem cada atividade, vivenciando e colhendo no mundo

real o sentido para o seu envolvimento e a sua participação em cada brincadeira, com reflexos

diretos para os momentos seguintes de sua vida.

Nesse contexto, “[...] percebe-se que um brinquedo deve ser bem direcionado na

escola,  ter  uma proposta  que seja fundamental  para o ensino-aprendizagem, não pode ser

involuntário [...]”, essa atenção faz parte do processo educacional e das avaliações necessárias

nesse âmbito (LEAL, 2017, p. 25). Por meio do brincar e dos brinquedos, a criança pequena

tem  seu  interesse  despertado,  ressaltam-se  suas  capacidades  cognitivas  e  habilidades

específicas, desenvolvem-se posicionamentos críticos e contribui-se para a construção do seu

caráter.

Cabe  aqui  observar  que  educação  e  cuidado  são  conceitos  intimamente

relacionados, tornando-se ações essenciais para o desenvolvimento da criança. De acordo com

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil  (RCNEI),  o educar ocorre por

meio de circunstâncias que envolvem os aspectos que caracterizam o cuidar, o brincar e o

aprender,  sendo que “[...]  todo processo educativo requer o cuidar e o educar,  porém, de



maneira  integradora,  enfatizando  a  relevância  do  lúdico  na  educação  infantil”  (SILVA;

TAVARES, 2016, p. 10).

Metodologicamente, o ensino relacionado à educação de crianças pequenas deve

ser “[...] vivencial, concreto, experimental, dinâmico e rico em práticas sociais” (SCHRAM;

MACEDO; COSTA, 2019,  p.  94).  O emprego de  métodos e  técnicas  apenas  refletem as

estratégias  empregadas,  sendo de  maior  relevância  que  o  aluno veja  sentido  naquilo  que

realiza em conformidade com a realidade própria de seu momento, possibilitando-se que seus

interesses sejam despertados em busca de saber cada vez mais.

Sendo o aprender uma realização inerente à condição humana, o professor,  na

educação  de  crianças  pequenas,  atua  como  um  facilitador.  Cabem  também  outros

qualificativos a esse profissional, como mediador e auxiliador, tudo dentro do processo de

descoberta e construção de conhecimentos, desafiador, mas também prazeroso. O professor

deve considerar que integra uma sociedade contemporânea rica em avanços tecnológicos, com

suas instituições, inclusive educacionais, mas também deve-se ater ao “[...] fato de que são

crianças muito pequenas que permeiam esses espaços” (ALMEIDA; ALMEIDA; MARTINS,

2017, p. 38).

2.3 O BRINCAR E AS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS 

Na  relação  ensino-aprendizagem,  é  determinante  que  as  práticas  pedagógicas

sejam  eficientes  para  que  os  objetivos  traçados  pelo  professor  sejam  alcançados  e

proporcionem à criança o aprendizado do conteúdo proposto. Diante da capacidade da qual é

dotada  a  criança,  o  educador  deve  ser  criativo  para  atrair  a  atenção  dela,  objetivando  o

aprendizado, tendo em vista que a infância é uma etapa da vida quando facilmente as crianças

se distraem, lidam intensamente com as emoções e têm o desejo de ser o centro das atenções.

O brincar e as brincadeiras podem servir com justeza a esse propósito.

Os jogos, o brincar, seus brinquedos e suas brincadeiras são atividades tidas como

“[...]  fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, pois somente através desses

elementos, é possível vivenciar as situações próprias da infância” (ALMEIDA; ALMEIDA;

MARTINS, 2017, p. 36). Não devem ser tratadas como atividades para ocupar o tempo ou

para  serem  banalizadas.  Devem,  sim,  tornar-se  práticas  educacionais  que  possibilitem  a

absorção  e  a  construção  de  conhecimentos  inerentes  à  faixa  etária  das  crianças  e  serem

percebidas  e  tratadas  como  um  direito  próprio  desses  indivíduos.  Enquanto  espaço



educacional saudável, a escola deve cumprir essa função de efetivar esse entendimento no seu

dia a dia.

A educação infantil, suas instituições e seus profissionais devem atuar no sentido

de possibilitar que a criança alcance a plenitude de seu desenvolvimento, conforme a faixa

etária  que  ocupe,  e  o  máximo  de  suas  potencialidades  biológicas,  psíquicas,  sociais  e

culturais, sendo ainda capaz de expandir suas vivências. Trata-se de uma busca a ser tornada

realidade em um compromisso compartilhado entre a comunidade escolar, a família e demais

grupos sociais (SCHRAM; MACEDO, COSTA, 2019).

Pelos meios acima expostos, a criança pequena pode ser envolvida em atividades

lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, como uma forma de atender a sua necessidade de se

movimentar  e  de  se  desenvolver  em  sua  integralidade.  Por  esse  meio,  também  pode-se

contribuir para o desenvolvimento dos seus aspectos humanos e de afetividade, sociabilidade

e  cognição.  Registra-se,  no  entanto,  que  há  uma tendência  em se  priorizar  atividades  de

alfabetização e letramento em detrimento da ludicidade e da movimentação da criança no

processo de aprendizagem (AZEVEDO; BETTI, 2014).

Salienta-se, em contrário, que “[...] brincar é uma atividade própria das crianças e,

por  isso,  elas  aprendem,  brincando:  brincam de correr,  de dar  saltos,  de fazer  curvas,  de

escorregar, de falar, de brigar, de comer e dar comidinha às bonecas, [...]” (LUCKESI, 2015,

p.  133). O aprendizado se  dá,  então,  pela  ação,  significando para  o educador  respeitar  e

utilizar de forma adequada tais capacidades, às vezes como ato planejado para cada objetivo

educacional dentro de um projeto pedagógico e às vezes particularizando a realização de tais

atividades  como  fase  a  ser  alcançada  por  determinadas  crianças  em  um  processo  de

crescimento individual. A criança pequena adquire, assim, habilidades de cunho sociocultural

e pratica-as, passando a ser detentora de tais conhecimentos e capacidades pela internalização

e apropriação.

O brincar insere a criança pequena no seu processo de desenvolvimento integral,

extrapolando a ideia de simples diversão e tornando-se um instrumento capaz de proporcionar

a realização da educação, da construção e da socialização. Nesse ponto, a intermediação do

professor se faz necessária,  promovendo interações,  planejando e organizando os espaços,

estimulando a cooperação, facilitando o aprender brincando (TEIXEIRA; VOLPINI, 2014).

Nesse  aspecto,  os  educadores,  de  um  modo  geral,  adquirem  cada  vez  mais

consciência de que o brincar, com seus brinquedos e brincadeiras, fazem-se essenciais para o

desenvolvimento  infantil.  As  atividades  lúdicas  enriquecem com prazer  os  momentos  de

aquisição do conhecimento,  tornando o processo de aprendizagem mais  atrativo.  Por esse



meio, “[...] percebe-se que brincando a criança aprende com muito mais prazer, lembrando

que o brinquedo é um dos caminhos onde as crianças compreendem o mundo no qual estão

inseridas” (ALMEIDA; ALMEIDA; MARTINS, 2017, p. 36).

Brincando, a criança movimenta o pensamento, analisando objetos e movimentos

que integram a sua realidade, expressando sua cultura e representando os grupos sociais em

que  se  insere.  Manifesta  o  seu  conhecimento  e  sua  capacidade  de  fazer,  envolve-se  em

convivências  e  forma  a  identidade  do  seu  ser.  Torna-se  autoconfiante,  pesquisadora,

autônoma. Desenvolve e apropria-se de linguagens. 

Pelo  brincar,  a  criança alcança  conceitos,  faz a  seleção e  a  escolha  de ideias,

percebe a realidade e interage com outras crianças e com adultos, com alegria e prazer. “O

lúdico é considerado prazeroso devido a sua capacidade de absorver a criança de forma única,

intensa e total, possibilitando demonstrar sua personalidade e conhecer melhor a si mesma”

(TEIXEIRA; VOLPINI, 2014, p. 82).

3 METODOLOGIA

3.1 ABORDAGEM E TIPOLOGIA DA PESQUISA

Essa  pesquisa  foi  desenvolvida  tendo  como  parâmetros  os  objetivos  a  serem

alcançados  e  como  limitação  as  características  do  ambiente  social  e  dos  atores  a  serem

estudados,  assumindo características que a qualificam e permitem classificá-la segundo as

técnicas que a definem como trabalho científico.

A  pesquisa  refere-se  a  um  processo  desenvolvido  de  maneira  organizada  e

sistemática,  seguindo  um planejamento  previamente  estabelecido  pelo  pesquisador  com o

objetivo  de  descobrir  as  relações  existentes  entre  os  aspectos  que  envolvem os  fatos,  os

fenômenos,  as  situações  ou as  coisas,  no caso,  as  brincadeiras  e  o  efetivo aprendizado e

desenvolvimento da criança pequena (GIL, 2009).

Trata-se  de  uma  abordagem  qualitativa com  o  intuito  de  estudar  aspectos  da

realidade escolar que não podem ser quantificados. O foco da pesquisa é a compreensão das

implicações das práticas pedagógicas na educação infantil por intermédio das brincadeiras.

Assim, é também de natureza exploratória que, segundo Gil (2009, p. 27), “[...] é do tipo

aproximativa [...]”, dessa forma aproxima o pesquisador do conhecimento, ou seja, de como o

professor  se  utiliza  de  momentos  lúdicos  para  proporcionar  o  aprendizado  e  o

desenvolvimento integral da criança pequena.



3.2 LÓCUS DA PESQUISA E PARTICIPANTES

Buscando investigar como ocorre o processo do lúdico na aprendizagem infantil

de crianças pequenas, esse estudo foi desenvolvido dentro do ambiente escolar (sala de aula e

demais  dependências)  em uma  escola  particular  de  linha  confessional  de  Fortaleza,  que

oferece  ensino  básico  regular  para  alunos  do  infantil  III  (alunos  de  3  anos)  ao  9°  ano.

Localizada em bairro da periferia de Fortaleza-Ce, na área da regional IV, oferece 25% das

vagas  de  matrículas  para  alunos  bolsistas.  Possui  duas  turmas  de  crianças  pequenas  no

período da manhã.

No seu espaço físico, tem 14 salas de aula, 1 biblioteca, banheiros para alunos do

ensino fundamental,  banheiros  para  os  alunos  da  educação infantil,  parquinho,  quadra  de

esportes, coordenação pedagógica, secretaria, recepção, sala da direção, biblioteca, refeitório,

sala de apoio pedagógico, templo (auditório para reuniões, eventos e palestras). Conta com

um total de 22 funcionários distribuídos em equipe pedagógica (professores e coordenação),

equipe administrativa e equipe de apoio (zeladores). Desse universo, 16 são professores. 

A direção da escola optou em ministrar aulas remotas durante o período da atual

pandemia (COVID 19). Desde o infantil III, as professoras gravam vídeos de aulas e realizam

conferências. Os alunos da educação infantil têm acompanhamento e os pais são orientados

também por meio de vídeos, sendo realizadas três conferências por semana por esse meio. Os

pais  e  os  alunos  têm  correspondido  de  forma  positiva  a  esse  processo.  A pesquisa  foi

desenvolvida com a participação das duas professoras das duas turmas de crianças pequenas

que foram identificadas pelos símbolos P1 e P2. 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS

Para  o  levantamento  de  dados,  foi  aplicado  um  questionário  para  coletar

informações de composição da pesquisa. Para Andrade (2005, p. 148), “o questionário é um

conjunto  de  perguntas  que  o  informante  responde,  sem  necessidade  da  presença  do

pesquisador”. Leite (2008) complementa ainda ao afirmar que os questionários cumprem pelo

menos duas funções: descrever as características e medir as variáveis de um grupo. Entende-

se, então, que o instrumento, que aqui é composto de duas partes, a primeira identificando o

participante e a segunda integrada por 8 (oito) perguntas abertas, possibilita a análise e logo

após pode-se fazer uma comparação com o que foi respondido e observado. 



Assim, na segunda parte do instrumento da pesquisa são abordados os seguintes

pontos: as brincadeiras utilizadas na educação de crianças pequenas com objetivo de estimular

o aprendizado e o desenvolvimento integral; o desenvolvimento integral de criança pequena a

partir da aplicação de brincadeiras infantis no sentido educacional; a preparação do ambiente

da  sala  de  aula  e  outras  dependências  da  escola  para  o  desenvolvimento  de  atividades

envolvendo brincadeiras; a adoção de dispositivos e equipamentos eletrônicos ou adaptações

das brincadeiras tradicionais, diante das mudanças e transformações sociais verificadas nos

tempos  atuais  diante  dos  avanços  tecnológicos;  a  observação  dos  comportamentos

experimentados pelas crianças pequenas diante das brincadeiras propostas; as experiências

vividas pelas crianças que podem ser observadas durante as brincadeiras,  considerando as

circunstâncias e objetivos almejados no planejamento pedagógico; a busca por qualificação

dos professores na área educação infantil; a elaboração de roteiros para guiar a prática dos

professores de crianças pequenas utilizando brincadeiras. 

Conforme Andrade (2005), as perguntas abertas são aquelas em que o informante

tem liberdade de resposta. Em vista do quadro de pandemia (COVID 19), o questionário foi

aplicado com o uso de telefone e das ferramentas virtuais como e-mail e whatsapp, bem como

sua devolução.

3.4 TÉCNICAS DE COLETAS E ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados se deu em forma de comparação das respostas referentes ao

questionário.  Assim, buscou-se identificar  como o professor passa às crianças pequenas o

conteúdo por intermédio de brincadeiras e sua relação com o planejamento, as metodologias

das  brincadeiras  e  a  execução  das  mesmas  no  espaço  escolar,  coletando-se  também  a

finalidade de cada brincadeira e a quais estímulos as crianças são submetidas, com o intuito

de averiguar o impacto do uso das brincadeiras no processo de aprendizagem. O presente tipo

de pesquisa, portanto, tem como campo de estudo turmas de alunos da educação de crianças

pequenas e busca investigar a interação entre educadores e alunos a partir do uso pedagógico

de  brincadeiras  dentro  do  processo  ensino-aprendizagem  e  como  recurso  para  o

desenvolvimento integral de crianças.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO



Verificando os dados coletados por meio do instrumento de pesquisa, apresenta-se

os dados a seguir:

a) Perfil dos participantes

A professora identificada pelo símbolo P1 é licenciada em Pedagogia há 10 anos,

sendo também esse o seu tempo de docência, estando há 04 anos na unidade de ensino onde

se desenvolveu a pesquisa. A professora P2 tem 09 anos de licenciatura no curso de Pedagogia

e 07 de docência, não informando o tempo em que atua na escola, local da pesquisa (dado

considerado não relevante para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho).

Salienta-se  que  a  formação  específica  e  o  tempo  de  experiência  profissional

possibilitam  ao  professor  desenvolver  métodos  que  instrumentalizem  o  processo  de

aprendizagem dos conteúdos normalmente repassados aos alunos, cabendo aqui o emprego de

jogos e brincadeiras em que as crianças se integram livremente ou sob a intervenção e a

orientação pedagógica do professor (AZEVEDO; BETTI, 2014).

b) Brincadeiras

Perguntadas sobre quais brincadeiras utilizam na educação de crianças pequenas

com o objetivo de lhes estimular o aprendizado e o desenvolvimento integral, as professoras

citaram as seguintes: bambolê, peteca, pula corda, amarelinha, quebra-cabeças, blocos para

montagem. Como atividades lúdicas, foram citadas: cantigas de roda, contação de histórias,

jogos pedagógicos, brincadeiras com bola e faz de conta, musicalização e jogo da memória.

Destaca-se o reconhecimento de que “[...] a ludicidade é característica marcante

da  cultura  infantil”,  quando os  jogos  e  as  brincadeiras  devem ser  aplicados  na  educação

infantil em sintonia com as manifestações da cultura geral da sociedade em que as crianças

estão integradas, possibilitando-se, assim, uma maior amplitude de opções a serem utilizadas

por essas profissionais em seu planejamento pedagógico (AZEVEDO; BETTI, 2014, p. 269).

c) Desenvolvimento integral

As  professoras  foram  indagadas  nos  seguintes  termos:  Em  que  implica  o

desenvolvimento  integral?  A  professora  P1  respondeu  que  se  trata  da  “construção  do

conhecimento de forma cognitiva, física, social e emocional”. A professora P2 afirma que, por

meio das brincadeiras, as crianças são estimuladas a desenvolver suas habilidades motoras,

sociais, emocionais e cognitivas.

As  profissionais,  ao  responderem  assim,  demonstram  que  vivenciam  os

brinquedos,  as brincadeiras e os jogos como materiais  pedagógicos capazes de compor as

atividades de ensino, considerando a cognição, a afetividade, a cultura e outros fatores que

influenciam o pensar das crianças. Defende-se que todo educador infantil deve considerar, em



sua prática de ensino, a importância dos jogos, brinquedos e brincadeiras para que as crianças

se desenvolvam em suas capacidades físicas, motoras e cognitivas (ALMEIDA; ALMEIDA;

MARTINS, 2017).

d) Ambiente escolar

Perguntadas  como  estão  preparados  o  ambiente  da  sala  de  aula  e  outras

dependências  da escola para o desenvolvimento de atividades  envolvendo brincadeiras  na

educação  de  crianças  pequenas,  a  professora  P1 disse  que,  na  sala  de  aula,  aplica  jogos

pedagógicos e que utiliza a quadra de esportes uma vez por semana com apoio do professor

de educação física; no parquinho, as crianças brincam livres; e, no dia a dia, é feita uma roda

final  com  atividades  lúdicas.  Apesar  disso,  a  professora  P2  afirma  que  os  espaços  são

limitados, o parque é pequeno e sem atrativos, usando mais recursos dentro da sala de aula,

como jogos de tabuleiro e brinquedos.

Nota-se  que  a  questão  do  espaço  reservado  à  educação  infantil,  apesar  da

criatividade  das  professoras,  exige  um repensar,  extrapolando  o  âmbito  da  sala  de  aula,

chegando a locais como “[...] sala de artes, biblioteca, sala de recursos audiovisuais, ginásio

para atividades físicas, horta,  pátio com brinquedos,  banheiros,  cozinha,  recepção, sala de

professores  etc.”.  Torna-se  necessária  uma  organização  mesmo  em  lugares  onde  serão

aplicadas atividades livres, incluindo-se a arquitetura dos ambientes, o clima, a sonoridade, a

idade das crianças, entre outros fatores que influenciam no processo de aprendizagem. Pode-

se buscar, também, construir “[...] espaços criativos, cantos didáticos, centros de interesse,

atelier, oficinas, espaços de vivências que favorecerão o desenvolvimento humano como um

todo” (SCHRAM; MACEDO, COSTA, 2019, p. 113).

e) Adaptações de brincadeiras

No que  diz  respeito  à  adaptação  das  brincadeiras  tradicionais  em virtude  das

mudanças  proporcionadas  pelos  avanços  tecnológicos,  verifica-se  que  essa  ainda  não

aconteceu. O que se pode ver,  no entanto,  diante de um tempo de intensas inovações em

tecnologias, são novas tendências e interpretações para jogos e atividades lúdicas, brinquedos

e brincadeiras, apesar do forte apelo histórico e cultural presente nessas atividades e seus

objetos.  A escola  pode se  munir  de  meios  que  permitam a  utilização de  equipamentos  e

dispositivos voltados para o emprego do brincar direcionado ao aprendizado, possibilitando a

agregação de valores e comportamentos que incrementem a atividade educacional, como o

uso de e-books e jogos eletrônicos interativos (LEAL, 2017).



f) Avaliação pela observação

Quando perguntadas a respeito da realização de observações dos comportamentos

experimentados pelas crianças pequenas diante das brincadeiras propostas, a professora P1

respondeu que são registradas em relatório bimestral  de acompanhamento,  bem como em

relatório  anual.   A professora  P2  respondeu  que  a  todo  momento  o  comportamento,  a

concentração e a participação das crianças são observados, tanto na individualidade como em

coletivo. No “faz de conta”, as crianças se envolvem de uma forma construtiva, opinando e

aprendendo com espontaneidade.

Trata-se de uma forma de avaliação em que a observação se torna fundamental

para  o  professor,  embasando  o  acompanhamento  diário  das  crianças  e  o  registro  da

participação das  mesmas,  facilitando o diálogo e a  aprendizagem (SCHRAM; MACEDO,

COSTA, 2019).

g) Comportamentos das crianças ou experiências 

Quanto às experiências vividas pelas crianças que podem ser observadas durante

as  brincadeiras,  considerando as  circunstâncias  e  os  objetivos  almejados no planejamento

pedagógico, a professora P1 relatou que as crianças interagem com as outras, comunicam-se e

expressam  suas  opiniões,  seguem  e  respondem  aos  comandos.  A professora  P2  não  se

manifestou. Essas observações confirmam que as brincadeiras devem ser tratadas além de

simples recreações, implicando “[...] uma das formas de comunicação e interação da criança,

consigo mesma, com as outras e com o mundo” (ALMEIDA; ALMEIDA; MARTINS, 2017,

p. 40).

h) Qualificação em educação infantil

As professoras foram perguntadas se existe uma busca por qualificação na área da

educação infantil. A professora P1 disse que sim, bem como existe o incentivo e a orientação

da  equipe  gestora.  A professora  P2  respondeu  que,  no  geral,  as  professoras  já  possuem

especialização e que buscará esse título o quanto antes. Ressalta-se a necessidade de constante

atualização e especialização por parte dos professores da educação infantil, permitindo que

esses  se  portem cada vez  mais  como um facilitador,  orientando e dirigindo as  atividades

lúdicas,  organizando e estruturando espaços e estimulando a criança a brincar e cooperar,

dando  importância  a  sua  participação  e  aliando  a  teoria  à  prática  para  que  aconteça  a

valorização do conhecimento (TEIXEIRA; VOLPINI, 2014).

i) Elaboração de roteiros

Perguntadas a respeito da elaboração de roteiros no planejamento pedagógico para

guiar a prática dos professores de crianças pequenas utilizando brincadeiras, a professora P1



respondeu que é traçada uma rotina com essas propostas atrelada aos projetos e conteúdos a

serem abordados.  A professora P2 relatou que as professoras incluem essas atividades no

planejamento e que as brincadeiras fazem parte da aula.

Uma concepção de  educação infantil  se  desenvolve  com base  em referenciais

teóricos e práticas escolares como uma fase que prepara e fundamenta os próximos passos.

Trata-se de um planejamento em que são identificados os pontos que irão orientar a ação dos

educadores  e  servirão  depois  de  base  para  avaliação  do  nível  de  alcance  dos  objetivos

propostos para o aprendizado das crianças pequenas. É, portanto, “[...] parte indissociável do

projeto político-pedagógico de uma escola” (SCHRAM; MACEDO, COSTA, 2019, p. 87).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa enfrentou a dificuldade de não poder realizar observações no local

onde  se  desenvolveu  a  pesquisa,  realizando  registros  fotográficos  e  imagens,  bem como

entrevistas em virtude do surto de corona vírus (COVID 19) ocorrendo em todo o mundo,

fazendo-se  necessário  obedecer  ao  mandamento  das  autoridades  sanitárias  de  isolamento

social. Mesmo assim, os objetivos propostos foram alcançados com a aplicação dos métodos

então possibilitados, conforme exposto na metodologia.

Revela-se que a formação específica e o tempo de experiência dos profissionais de

educação  infantil  possibilitam  o  desenvolvimento  de  métodos  que  operacionalizam  a

aprendizagem pelo emprego de jogos e brincadeiras, tanto pela livre interação das crianças

como pela  intervenção e  orientação do professor.  Brincadeiras,  jogos e  atividades  lúdicas

tradicionais continuam a ser utilizadas na educação de crianças pequenas como o bambolê, a

peteca, o pula corda, a amarelinha, o quebra-cabeças, os blocos para montagem, as cantigas de

roda,  a  contação de histórias,  os  jogos pedagógicos,  as  brincadeiras  com bola,  o  “faz de

conta”, a musicalização e o jogo da memória.

A utilização de brinquedos, brincadeiras e jogos contribui para o desenvolvimento

integral de crianças pequenas e é vivenciada como materiais pedagógicos capazes de compor

as atividades de ensino, considerando a cognição, a afetividade, a cultura e outros fatores que

influenciam o pensar das crianças. Contribui, também, em seu desenvolvimento físico, motor,

psíquico e social.

Tem-se que o espaço reservado à educação infantil,  apesar da criatividade dos

professores, exige um repensar, indo para além do âmbito da sala de aula. No que diz respeito

à  adaptação  das  brincadeiras  tradicionais  em virtude  das  mudanças  proporcionadas  pelos



avanços tecnológicos, verifica-se que essa ainda não aconteceu, sendo exigível que a escola e

os profissionais da educação infantil encontrem meios para incorporação de equipamentos e

dispositivos  eletrônicos  que  proporcionem  interatividade  e  aprendizado  às  crianças,

objetivando acompanhar as mudanças vivenciadas pela sociedade moderna.

Constata-se  que a  observação das  crianças  durante  o  brincar  é  uma forma de

avaliação fundamental para o professor, embasando o acompanhamento diário das crianças e

o  registro  da  sua  participação,  facilitando  o  diálogo  e  a  aprendizagem.  Durante  as

brincadeiras, as crianças interagem com as outras, comunicam-se, expressam suas opiniões e,

assim, se desenvolvem.

 Nesse ponto, a constante atualização e especialização por parte dos professores da

educação  infantil  permitem  que  se  portem  como  verdadeiros  facilitadores,  orientando  e

dirigindo as atividades lúdicas, organizando e estruturando espaços e estimulando a criança a

brincar e cooperar, dando importância a sua participação e aliando a teoria à prática para que

aconteça a valorização do conhecimento.

Desse modo, uma concepção de educação infantil se desenvolve com base em

referenciais  teóricos  e  práticas  escolares  como  uma  fase  que  prepara  e  fundamenta  os

próximos passos. Trata-se de um planejamento em que são identificados os pontos que irão

orientar a ação dos educadores e servirão depois de base para avaliação do nível de alcance

dos objetivos propostos para o aprendizado das crianças pequenas.

Diante dos dados coletados e da sua análise sob a luz do conteúdo do referencial

teórico adotado nessa pesquisa, pode-se afirmar que, de maneira clara, os jogos e as atividades

lúdicas, os brinquedos e as brincadeiras utilizados na educação infantil permitem à criança

pequena o desenvolvimento de seus aspectos físicos, motores, psíquicos, emotivos, afetivos e

sociais, ou seja, como um indivíduo que cresce integralmente.

Como proposta de trabalho científico a ser desenvolvido a partir deste conteúdo,

aponta-se  o  estudo  da  utilização  dos  dispositivos  eletrônicos,  seus  aplicativos  e  suas

linguagens na educação infantil,  como  smartphones,  tablets,  e-books,  audiobooks e outros

equipamentos nessa era de constante evolução tecnológica.
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RESUMO
A afetividade auxilia no desenvolvimento psíquico, motor e social da criança e, quando bem
trabalhada no contexto educacional, faz com que o aluno desenvolva apegos seguros que,
entretanto, não podem substituir a presença dos pais. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva
compreender por que as crianças estão criando vínculos afetivos cada vez maiores com suas
professoras. O estudo foi realizado em uma creche particular localizada em Fortaleza, a partir
da  aplicação  de  uma  entrevista  a  cinco  professoras,  com o  intuito  de  observar  como  as
crianças de hoje aprendem e identificar os prós e contras da afetividade no âmbito escolar.
Assim, observando os motivos pelos quais as crianças se apegam aos professores, chegou-se à
conclusão  e  mapeou-se,  de  forma  concisa,  que  o  apego  e  a  dependência  afetiva  são
ocasionados pela falta de uma base familiar segura.

Palavras-chave: Afetividade. Apego. Crianças. Família. Professores.
  

ABSTRACT
Affection assists in the child's psychological, motor and social development and, when well
worked  in  the  educational  context,  makes  the  student  develop  secure  attachments  that,
however,  cannot  replace  the  presence  of  parents.  In  this  sense,  this  research  aims  to
understand why children are creating ever greater affective bonds with their teachers. The
study was carried out in a private daycare center located in Fortaleza, through the application
of an interview to five teachers, in order to observe how today’s children learn and to identify
the pros and cons of affectivity in the school environment. Thus, observing the reasons why
children  become  attached  to  teachers,  the  conclusion  was  reached  and  it  was  concisely
mapped that attachment and affective dependence are caused by the lack of a secure family
base.
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1 INTRODUÇÃO

O  estudo  a  seguir  abordará  a  afetividade  na  educação  infantil,  com  foco  na

dependência  afetiva  das  crianças  em relação  às  educadoras.  Para  Pestalozzi  (SOËTARD,

2010,  p.  35),  “O conhecimento científico passa a  ter  menos valor  que a  afetividade e  os

sentimentos”  e,  com isso,  podemos  afirmar  que  a  afetividade  é  muito  importante  nesses

primeiros anos escolares das crianças.

 Corroborando com esse pensamento, Wallon, Gratiot-Alfandéry (2010) explica que

a dimensão afetiva ajuda na construção da identidade dos indivíduos e ocorre a partir  do

primeiro ano de vida. Ele também ressalta que a forma que a criança encontra para expressar

suas emoções é o choro. Percebe-se, a partir disso, que a criança é um ser afetivo, carregado

de  emoções  que  são  reproduzidas  a  partir  do  contato  com a  mãe,  o  pai  e  os  que  estão

próximos.

A afetividade é ainda importante no processo motor e cognitivo da criança, sendo

necessário  que  os  professores  saibam  disso  e  considerem  até  onde  podem  ir  enquanto

professores  da  educação  infantil,  para  que  não  sejam confundidos,  em seu  papel,  como

alguém da família, já que esse contato direto com as crianças e os pais fazem com que aquelas

acabem vendo o professor numa posição até mesmo de “babá”.  

Assim, este artigo reforça esse empenho do professor que, mesmo trabalhando com o

afeto e a afetividade, não deve causar apego ou até mesmo a dependência afetiva nas crianças.

Tal compreensão objetiva levar o educador a conhecer a realidade do apego, percebendo que,

no entanto, nem tudo é negativo, podendo esse vir do seio familiar e ser muito bom para a

criança, dependendo da sua origem.

A pesquisa se desencadeou através de vários episódios nos quais se observou que as

crianças preferiam uma determinada professora do que outra. Mais intrigante ainda foi quando

a criança não queria ir embora com o pai, mas ficar com a professora. A partir disso, surgiu a

pergunta norteadora desta pesquisa: por quê as crianças estão criando vínculos afetivos cada

vez maiores com as educadoras?

 Com isso, abre-se um leque de questionamentos acerca da atenção dada à criança

através  das  professoras  e  dos  pais,  perpassando  questionamentos  sobre  se  esses  pais  são

realmente presentes na vida dos filhos e como esses educadores trabalham a afetividade?

Assim,  para  então  responder  à  problemática  do  artigo,  o  objetivo  geral  desta  pesquisa

constitui mapear os motivos pelos quais as crianças estão demonstrando dependência afetiva

dos professores.



Os  objetivos  específicos,  por  sua  vez,  são:  1)  observar  se  as  crianças  de  hoje

aprendem da mesma forma que no passado; 2) identificar os prós e contras da afetividade no

âmbito escolar; 3)  tratar os motivos que apontam que as crianças se apegam aos professores. 

O estudo foi realizado em uma creche particular do município de Fortaleza (CE), a

partir da aplicação de uma entrevista a cinco professoras da educação infantil. A entrevista

contém cinco perguntas subjetivas às quais as professoras responderam de acordo com suas

vivências.  Trata-se,  portanto,  de  um estudo  de  campo,  complementarmente  a  um estudo

bibliográfico  no qual  foram lidos  alguns  teóricos  para  melhor  embasamento  da  pesquisa,

buscando resultados qualitativos em suas respostas.

O artigo é composto por capítulos, são eles: introdução, na qual se orienta o leitor

sobre o que fala a pesquisa; referencial teórico, que traz autores para debater sobre os estudos;

a metodologia, que apresenta os métodos utilizados no artigo; a análise, onde serão discutidos

os  resultados  obtidos  na  pesquisa;  a  conclusão,  que  se  refere  ao  alcance  dos  objetivos

propostos  e,  finalmente,  as  referências,  onde será exposta  a  bibliografia  que  foi  utilizada

durante a pesquisa.  

Por  fim,  o  artigo  será  dividido  em  três  categorias,  no  quais  são:  1)  breve

contextualização da história  da educação,  tendo em vista  orientar  o  leitor  sobre  como as

crianças eram vistas e tratadas; 2) conhecendo a afetividade, definindo o que é a afetividade e

a sua importância; 3) discutindo apego e dependência afetiva, para explicar o apego e por que

ele acontece.  

 2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, discutiremos um breve contexto histórico da educação, como uma

forma de situar o leitor acerca do problema da pesquisa, dos conceitos de afetividade e de

como ela é empregada no meio escolar. Por fim, serão abordados os sentidos de apego e

dependência afetiva, demonstrando que nem todo apego é ruim e que a dependência deixa a

criança insegura.

 2.1 Breve contexto histórico da educação   

Sabe-se que, na Idade Média, as crianças eram vistas como adultos em miniatura,

devendo executar os mesmos afazeres que um adulto, vestindo-se e comportando-se como

eles.  Havia  ainda  pouco  contato  com seus  familiares,  pois,  destinadas  ao  trabalho,  eram



separadas da família e, segundo Ariès (1981), eram vistas como um animal ou coisa bonitinha

que, se morresse, logo poderia ser substituída por outra. Assim, foi somente a partir do final

do século XVII que essa situação mudou e as crianças passaram a ser vistas como seres que

precisam de cuidados, deixando de trabalhar e indo para a escola para obter aprendizagem.

O professor, nesse cenário, era visto como parte da família e só quem podia ensinar

eram  as  mulheres,  pois  elas  tinham  a  seu  favor  a  suposta  característica  intrínseca  da

maternidade. Tanto é que, até hoje,  chamam-se as professoras de “tia”,  dando um tom de

parentesco a esse ofício.

No que diz respeito a história da educação brasileira, segundo Hilsdorf (2003), os

jesuítas chegaram ao Brasil sendo grande aliados da coroa portuguesa, pois igreja e estado,

nessa  época,  andavam juntos.  Por  isso,  os  jesuítas  foram mandados  ao  Brasil,  para  que

Portugal  controlasse  a  economia  dos  índios.  Foi  a  partir  de  então  que  começaram  a

colonização e catequização dos nativos.

Ainda segundo a mesma autora, os jesuítas passaram a incorporar a vivência dos

nativos  para  depois  impor  seus  costumes  ou  a  cultura  dominante,  até  que  perceberam

resistência  por  parte  dos  índios  e  que  a  forma  de  conversão  adotada  em  Portugal  não

funcionava com os índios. Então, surgiram o aldeamento de adultos e os recolhimentos de

crianças, por meio dos quais se ensinavam a prática de instrumentos musicais, o canto e a

falar o português; além disso, eles também ensinavam a bíblia e a doutrina.

Mas o aldeamento não teve muito sucesso, pois os índios tinham que caçar, colher e

plantar para o seu sustento. Para os índios mais resistentes, os jesuítas os castigavam e batiam

como forma de punição, por eles não estarem aprendendo e nem obedecendo a eles.

Até que surgiram as escolas para brancos, ou seja, para os filhos da coroa portuguesa.

O Marquês de Pombal, não conformado com a escravidão dos índios, deu início à reforma

pombalina, na qual tirava os jesuítas do governo e implantava uma nova forma de ensino,

dando um novo rumo à educação.

Podemos ressaltar, nesse contexto, o uso da palmatória, que retorna para a escola por

volta do século XVIII e final do século XIX, como forma de punir as crianças que tinham

mau comportamento e também por não aprenderem, de modo que se pensava que esse tipo de

castigo auxiliava na educação das crianças (ROCHA, 2015).

Depois de inúmeras mudanças que não nos convém falar, o Brasil tomou um novo

rumo na educação, a partir do momento que criou a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) que,

segundo o MEC (Ministério da Educação):  “é responsável por regulamentar a estrutura e o

funcionamento do sistema de educação do país [...] definiu os objetivos a serem atingidos e



reforçou o caráter federativo da educação brasileira” (BRASIL, 2017), ou seja, a LDB faz

com que a educação seja igual para todos em todo território brasileiro (BRASIL, 2020).

A educação sofreu inúmeras transformações até chegar ao modelo de escola atual,

pois, com a legislação, instaurou-se no Brasil uma educação para todos, a qual é dever da

família e das instituições de ensino no sentido de educar para o mundo do trabalho, de acordo

com o Art. 1º, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2017).

 

2.2 Conhecendo a afetividade

No dicionário Aurélio, afetividade é “Qualidade ou caráter afetivo”. De acordo com

Taille et al. (2019), Wallon aponta que a afetividade, nos primeiros anos da criança, é reduzida

às  emoções;  para  Piaget,  é  a  “energia”  que  impulsiona  as  ações;  e,  por  fim,  para

Dalgalarrondo (2008, p. 155), é “[...] um termo genérico, que compreende várias modalidades

de vivências afetivas, como o humor, as emoções e os sentimentos”.

A afetividade é dividida em grupos distintos, a saber: humor ou estado de ânimo,

emoções, sentimentos, afetos e paixões. O humor ou estado de ânimo percorre as experiências

psíquicas, dando cor e tornando cada momento único; as emoções são passageiras e precisam

de impulsos significantes;  os sentimentos, esses são divididos em tristeza, alegria,  amor e

agressividade, dependendo da cultura e valores; os afetos, por sua vez, “designam, de modo

inespecífico, qualquer estado de humor, sentimento ou emoção”; e, por fim, as paixões são

intensas e podem nos dominar (DALGALARRONDO, 2008, p. 155-158).

Portanto, observa-se que a afetividade é muito importante para a vida humana, para

Wallon  sendo  “central  na  construção  do  conhecimento  e  da  pessoa”  (GRATIOT-

ALFANDÉRY, 2010, p. 37).

Então, é de suma importância que o professor saiba incorporar a afetividade na sua

forma de ensino, concluindo-se que ela auxilia na aprendizagem, fazendo com que tudo seja

mais prazeroso, pois torna esse processo significativo. Para Gratiot-Alfandéry (2010, p. 36)

sobre as observações de Wallon, “Afetividade e cognição estão, dialeticamente, sempre em

movimento, alternando-se nas diferentes aprendizagens que o indivíduo incorpora ao longo de

sua vida”. 

Ainda segundo esse autor, a criança, no primeiro ano de vida, é um ser predominante

afetivo, e suas relações são manifestadas pela afetividade. Assim, observa-se que, por serem

afetivas, as crianças tendem a criar vínculos com mais facilidade.



Montoya et al. (2011), a respeito dos estudos de Piaget, falam que a compreensão dos

símbolos é importante para as crianças pequenas e que esses símbolos são criados a partir da

afetividade. Eles são a forma como as crianças veem o mundo e é através das brincadeiras e

dos jogos que elas passam a fazer as diferenciações dos significados.

Piaget afirmaria ainda que os elementos afetivos não são elementos inconscientes,

mas que toda ação inconsciente tem elementos afetivos,  ou seja, a professora não age de

forma inconsciente quando trabalha a partir da afetividade para com as crianças e que é na

ação inconsciente da criança que acontece a aprendizagem que vem carregada de afetividade,

no qual se dá a construção dos símbolos, sendo assim a criança tende a demonstrar o que

aprendeu, muitas vezes sem saber o que tinha aprendido.

Além disso,  Piaget  (MONTOYA et  al.,  2011)  acrescenta  que  há  uma ligação da

afetividade com a inteligência, não podendo essas serem dissociadas. Ele ainda fala que, sem

o afeto, não haveria interesse, necessidade ou motivação e, por consequência, não haveria

inteligência,  pois  os  problemas  não  seriam formulados.  Sendo  assim,  não  se  chegaria  a

nenhuma conclusão. Corroborando com esse pensamento, Wallon (GRATIOT-ALFANDÉRY,

2010) fala que a função emocional perpassa os recursos cognitivos e esse autor ainda ressalta

a importância da afetividade no campo motor, ou seja, nos gestos e movimentos das crianças

Nota-se que a afetividade no âmbito escolar é muito importante, pois ela impulsiona

a criatividade, o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Então, conclui-se que, para o

melhor desenvolvimento da criança, torna-se indispensável a afetividade.

                    

2.3 Apego e dependência afetiva

Por  serem  consideradas  mais  frágeis,  as  crianças  tendem  a  se  apegar  e  a  ser

dependentes  afetivamente  com facilidade.  Isso  muitas  vezes  ocorre  por  conta  do  próprio

adulto. Montessori (1986) fala que as crianças não têm força psíquica suficiente para sair da

influência de um adulto e, logo depois que são deixadas de lado, buscam uma outra pessoa de

quem estar próximas, como se dependessem disso para sobreviver.

O  professor,  assim,  tem  que  ser  cauteloso  com  crianças  dependentes

emocionalmente,  visto  que  isso  pode  acarretar  uma  dependência,  pois  o  “que  parece

curiosidade de saber é, na verdade, um meio para manterem perto de si a pessoa de que têm

necessidade para se suportarem” (MONTESSORI, 1986, p. 181). Segundo a mesma autora,

isso faz com que as crianças substituam as suas próprias vontades para fazerem as do adulto,

sendo obedientes e fazendo o que a pessoa ordena.  



O apego  começa  com a  criança  em relação  à  mãe  e  surge  quando  a  mesma se

encontra com dor, fadiga, medo ou até mesmo quando a mãe não está acessível (BOWLBY,

1989). Percebe-se, então, que a criança desenvolve o apego desde bebê. 

Segundo o mesmo autor, o indivíduo desenvolve o grau de apego a partir da relação

familiar. Ainda seguindo a linha de pensamento Bowlby (1989), a criança tende a se apegar às

pessoas  que  lhe  oferecem segurança  e  confiança,  pois  isso as  torna mais  confiantes  para

explorar todo o ambiente. Assim, a criança pode ter uma ligação afetiva com mais pessoas,

além de sua mãe, e essa ligação é positiva para a mesma.

Chegamos à conclusão que a criança pode sim se apegar à educadora ou até mesmo a

uma cuidadora, e dependerá do seio familiar se esse apego vai ser seguro, pois, sendo seguro,

a criança se encontra mais apta para explorar o mundo à sua volta. Quando esse apego é de

forma  insegura,  a  criança  tende  a  sofrer  mais,  principalmente  quando  colocada  em  um

ambiente que não proporcione segurança (BIAGGIO, 2016).

Uma criança que se desenvolveu em um ambiente seguro tende a  desenvolver  o

apego  mais  saudável,  tornando-se  no  futuro  uma pessoa  capaz  de  superar  uma perda  ou

encarar uma enfermidade (BOWLBY, 1989).

Observa-se que, quanto mais é trabalhado o apego na infância, mais o indivíduo será

capaz de superar grandes obstáculos, tais como a ruptura de um relacionamento na fase adulta

e passar por algumas frustrações, sabendo que não significam o fim do mundo. Nota-se o

papel fundamental do professor de educação infantil nesse processo, pois é quando a criança

está se construindo socialmente e, com isso, tornando-se um ser social.

Faz-se  necessário  que  as  creches,  assim,  estejam  aptas  para  proporcionar  um

ambiente seguro para a criança, pois a mesma está saindo do seio familiar, ou seja, sendo

separada da mãe, o que deixa bebê ou criança estressados e com medo, pois vão encarar o

desconhecido (BIAGGIO, 2016).

3 METODOLOGIA 

A ciência  estuda  determinadas  áreas  do  saber  e  é  diferenciada  do  conhecimento

popular ou senso comum. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 76), “o que os diferencia é a

forma, o modo ou o método de ‘conhecimento’” e, segundo esses autores, há outras formas de

se chegar à verdade sem ser pela ciência. Esta, de toda forma, comprova determinado fato e

segue uma sequência para chegar a uma verdade absoluta. 



Mas, afinal, o que é conhecimento científico?

O conhecimento científico é real (factual) porque lida com ocorrências ou fatos, isto
é,  com  toda  “forma  de  existência  que  se  manifesta  de  algum  modo”  (Trujillo,
1974:14).  Constitui  um  conhecimento  contingente,  pois  suas  proposições  ou
hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida através da experiência e não
apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. É sistemático, já que se
trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de idéias (teoria) e
não  conhecimentos  dispersos  e  desconexos.  Possui  a  característica  da
verificabilidade,  a  tal  ponto  que  as  afirmações  (hipóteses)  que  não  podem  ser
comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. Constitui-se em conhecimento
falível,  em virtude de não ser  definitivo, absoluto ou final  e,  por esse motivo, é
aproximadamente exato: novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem
reformular o acervo de teoria existente (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 80).

Portanto,  para se  tornar  um conhecimento científico,  o  assunto tem que explorar

algumas características e, principalmente, ele tem que ser um fato comprovado, além de usar

algumas técnicas para chegar a uma resposta mais coerente e plausível. Nesse sentido, este

projeto  constitui  uma  pesquisa  bibliográfica,  a  qual  buscará  referências  de  autores

conceituados sobre o tema, para assim ter um referencial teórico. De acordo com Gil (2002), a

pesquisa bibliográfica é feita através de material  publicado. O autor ainda alerta sobre as

fontes secundárias, pois corre-se o risco de ser uma pesquisa com dados equivocados, assim

colocando todo o trabalho a perder. 

Este artigo conta ainda com um estudo de campo, a saber: uma creche particular que

fica localizada no município de Fortaleza (CE). O estudo de campo possibilita ao pesquisador

ir  em busca de suas  respostas  pessoalmente e,  para Gil  (2002),  o  trabalho fica mais  rico

quando o pesquisador tem uma experiência direta com o objeto a ser estudado e traz confiança

maior para o pesquisado.

A técnica escolhida para o estudo de campo é a entrevista. De acordo com Marconi e

Lakatos (2013), a entrevista é feita entre duas pessoas, pesquisador e pesquisado, na qual é

realizada uma conversa para coletar dados e assim responder à problemática da pesquisa.

Neste  caso,  será  uma  entrevista  com cinco  professores  da  educação  infantil,  a  partir  da

formulação de cinco perguntas.

Por consequência, este artigo abordará ainda uma pesquisa exploratória, pois busca

explorar o campo de pesquisa e criar mais familiaridade com o tema do artigo. Segundo Gil

(2002), essa forma de pesquisa pode fornecer vários tipos de hipótese. Para isso, esse projeto

será de cunho qualitativo, pois não queremos observar a quantidade e, de acordo com Gil

(2002), a pesquisa qualitativa é menos formal e depende de muitos fatores que vão além dos

números.



Após a entrevista, os dados serão analisados através de embasamentos teóricos, onde

são expressas as respostas dos professores para serem dialogadas com autores conceituados e,

assim, se alcançar o objetivo da pesquisa. Marconi e Lakatos (2013) explicam que esses dados

podem ser apresentados com escrita, tabelas e gráficos. 

Os dados aqui são apresentados em quadros, pois facilita a visualização e sintetiza os

dados recolhidos para a amostra, tornando-os mais claros e compreensíveis para o pesquisador

(MARCONI; LAKATOS, 2013).

Por fim, abordaremos o perfil das professoras, todas com graduação em pedagogia,

quatro  das  cinco  pesquisadas  trabalhando  na  creche  entre  5-8  anos,  mas  com  outras

experiências fora da creche. P1 é a única que faz pós-graduação em letramento e alfabetização

e o seu tempo de trabalho é de 5 meses como professora de berçário, mas estagiou na mesma

creche no período de dois anos. Além de outras experiências, ela é uma professora recém-

formada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aqui  serão  apresentados  os  resultados  de  cinco  perguntas  respondidas  por  cinco

professoras,  com o  intuito  de  responder  à  problemática  do  artigo.  As  professoras  deram

autorização para expor suas respostas e,  assim,  permitir  esta  análise  dos dados coletados.

Abordaremos,  portanto,  a  importância  da  afetividade,  afetividade  essa  que  pode  ser

prejudicial  na  ausência  dos  pais,  quando  concentrada  na  relação  professor  e  aluno  e  no

desenvolvimento do apego e da dependência afetiva.

4.1 A importância da afetividade 

A pergunta  norteadora  deste  tópico  foi:  como  você  percebe  a  importância  da

afetividade nos primeiros anos escolares? Com isso, buscamos compreender se o professor

pedagogo é consciente da importância da afetividade.

Quadro 1 - A importância da afetividade
RESPONDENTE RESPOSTA



P1 A afetividade é fundamental nos primeiros anos escolares, pois nesse período é a fase
em que a criança está com os sentimentos em construção e, principalmente, quando
as crianças são muito pequenas e ainda não sabem falar e se comunicam através das
emoções. E a afetividade entre professora e aluno é fundamental nesse processo.

P2 É a base.  Pensar na afetividade como prioridade nesse contato é investir  a longo
prazo  no  melhor  para  aquela  criança.  O  espaço  escolar  será  um lugar  onde  ela
passará  boa  parte  da sua  infância,  então ter  os  laços  afetivos fará  com que essa
criança tenha segurança, prazer, autonomia e identifique-se dentro de um espaço de
aprendizagens e descobertas. Tudo o que ocorrerá posteriormente será para dar frutos
das melhores vivências e experiências proporcionadas na Educação Infantil.

P3 A afetividade  é  de  extrema importância para  o desenvolvimento da criança.  Nos
primeiros anos escolares, então, eu vejo como uma base, uma espécie de segurança
para a criança, para que ela tenha uma boa socialização e integração no ambiente
escolar. 

P4 A afetividade  é  importante,  acredito  que  até  natural,  pois  somos  seres  que  se
relacionam, que têm emoções, raciocínio. Nos primeiros anos, o indivíduo, por meio
do elo, dos vínculos, se sente seguro e essa segurança leva-o a se colocar e descobrir
o mundo à sua volta.

P5 Como ainda não sabem falar direitinho, a afetividade vem através das emoções, do
choro, sorrisos e carinhos; a criança se sente segura e aprende mais com a professora.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Nota-se que todas as respondentes concordam que a afetividade é muito importante

nesse primeiro contato com a escola. Porém, P2 e P3 veem a afetividade como base e que

proporciona segurança para as crianças nesse início, permitindo a socialização e interação no

ambiente escolar. P4 corrobora falando que uma criança segura descobre o mundo à sua volta

e, para complementar, P5 também vê a afetividade como forma de segurança.

P1 e P5, por serem professoras de berçário, se colocaram de uma forma um pouco

diferente, ao falarem que a afetividade é muito importante porque é a forma como as crianças

vão expressar seus sentimentos e emoções, muitas vezes através do choro.

Para  Wallon  (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010)  fala  que  a  criança  de  até  1  ano é

predominantemente afetiva, ou seja, ela se coloca no mundo através da afetividade, e isso

acontece através do choro, pois ela ainda não fala. O autor explica que, até aos 6 anos de

idade,  a criança tem suas ações  por meio da afetividade,  pois esse mecanismo auxilia  na

formação da personalidade e na construção do seu eu. Desse modo, compreende-se que a

afetividade é de extrema importância. Já para Piaget (MONTOYA et al., 2011), a afetividade é

importante, pois auxilia na aprendizagem da criança e na construção de símbolos.

Percebemos  então  que  Wallon  (GRATIOT-ALFANDÉRY,  2010)  e  professoras

concordam acerca da importância da afetividade nesses primeiros anos da escola, e que é de

suma excelência que seja trabalhada, não podendo que isso ocorra de forma alheia. A criança

está  saindo  do  vínculo  familiar  e  conhecendo  um  novo  espaço,  no  qual  precisam  ser

proporcionados segurança e aprendizado; a afetividade tem esse papel fundamental de auxiliar

a criança no desenvolvimento social, psicológico e motor.



P2 e P5 conseguiram conectar afetividade e inteligência e, apesar de não ser esse o

objetivo do artigo, precisa ser falado, como Piaget nos afirma, afetividade e inteligência são

interligadas  (MONTOYA et  al.,  2011).  Às  mesmas  souberam definir  a  afetividade  como

expressão dos sentimentos e emoções.

4.2 A afetividade pode ser prejudicial  

Para apresentação dos dados, a pergunta estabelecida foi: em algum momento, na sua

sala de aula, você achou que a afetividade poderia ser prejudicial para a criança? A intenção

era saber se o professor havia percebido, em algum momento, que a afetividade foi prejudicial

para a turma, mesmo ela sendo muito importante.

Quadro 2 - A afetividade pode ser prejudicial
RESPONDENTE RESPOSTA

P1 Na mesma vertente que a afetividade é muito importante, em alguns momentos ela
pode ser prejudicial para algumas crianças. Infelizmente tem crianças que sofrem um
pouco, pois o apego acontece sempre nas relações construídas, porém tem crianças
que  se  apegam  muito  à  professora  e,  às  vezes,  nesse  momento,  a  afetividade
atrapalha um pouco.

P2 De forma alguma. Dentro das faixas etárias já passadas nesse meu curto tempo na
Educação Infantil, não vi como prejudicial, pelo contrário, em muitas situações de
comportamentos impulsivos da criança ou causados por problemas externos da sala
de  aula,  a  afetividade  foi  a  chave  de  abertura  entre  a  criança  e  eu  enquanto
educadora. Falar de Educação Infantil é pensar em afetividade.

P3 Não.  Tudo  com equilíbrio  dá  certo,  nada  de  exageros,  para  que  não  atrapalhe  a
socialização da criança com o grupo e com as outras professoras. Nas experiências
que eu tive, a afetividade me ajudou a aproximar a criança ao grupo e até mesmo
aproximar a própria família ao ambiente escolar.

P4 Não.
P5 Sim, já que a criança e professora se apegaram demais e isso estava interferindo na

vida emocional da criança.
Fonte: Da pesquisa (2020).

Sobre as respostas das professoras 2, 3 e 4, observa-se que ambas afirmam que a

afetividade não é prejudicial para a criança, pelo contrário, foi através da afetividade que elas

dominaram a turma e souberam lidar com as crianças. Já P1 e P5 afirmaram que, em um dado

momento, perceberam que a afetividade pode ser prejudicial, principalmente quando gera o

apego entre criança e professora.

Como já foi visto, Taille et al. (2019) explicam que a afetividade é central para a

construção da pessoa. Dalgalarrondo (2008), por sua vez, compreende a afetividade como a

expressão dos sentimentos e emoções. E Piaget, ainda de acordo com Taille et al. (2019), diz

que ela é a energia que impulsiona as ações. Com isso, percebe-se que a afetividade não tem



como ser prejudicial  para além do que o professor precisa saber lidar com sentimentos e

emoções das crianças, conhecendo-as (ALMEIDA, 2007).

Por fim, concluímos que, apesar de duas professoras acharem que a afetividade pode

ser prejudicial, a maioria não acredita nisso e concorda com os autores citados. É importante

saber que o professor precisa lidar com a emoções e sentimentos da criança, para tornar a

vivência sadia e não gerar apego. P1 e P5, portanto, apesar de irem contra as outras, também

se colocaram corretamente em suas respostas, quando falaram que pode ser gerado o apego,

mas que não parte somente dessa relação entre professor e aluno, e também da relação com a

família, sobre a qual falaremos mais à frente.

 4.3 Ausência dos pais

Para  apresentar  este  tópico,  a  pergunta  escolhida  foi:  em  quais  situações  você

percebe a ausência dos pais na vida da criança? A proposta da pergunta é estabelecer se o

apego se dá através dessa ausência.

 

Quadro 3 - Ausência dos pais
RESPONDENTE RESPOSTA

P1 Situações onde a criança se mostra um pouco triste, estudos apontam que a criança,
independentemente da idade, quando demonstra sinais de tristeza, isso pode estar
correlacionado com a ausência dos pais; também podemos perceber isso quando as
crianças se apegam muito com os educadores, não é regra, porém em sua maioria é
a ausência dos pais.

P2 Sem intenção de generalizar, pois existem famílias extraordinárias, mas nesse meio
existem pais que deixam a desejar no quesito acompanhamento escolar.  E o que
posso destacar, entre inúmeras situações, é perceber a ausência da família quando,
ao receberem o “relatório descritivo” e a “ficha de desenvolvimento”, visualizam
observações que se recusam a aceitar. Sendo que a escola dentro da etapa buscou
contato, enviou recados na agenda, marcou e remarcou encontros e nada por parte
da família.

P3 Acredito que na extrema carência da criança. Quando a figura materna é refletida na
professora, quando a criança não chama a professora de “tia” ou de “prof”, mas de
“mamãe”, vivenciei isso na turminha de infantil 1. Quando a criança não quer ir
embora, preferindo ficar no ambiente escolar e na presença da professora.

P4 Apreciar e contemplar eventos simples do desenvolvimento da criança. Algo como a
evolução de uma letra; o aprimoramento no uso da tesoura; uma brincadeira de faz
de conta; um argumento colocado em alguma situação.

P5 Os pais têm se omitido bastante e estão deixando a responsabilidade da educação
para escola, sendo que a escola é para aprendizagem.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com P1, a ausência dos pais na escola se dá através dos sentimentos; no

caso, a tristeza. Já P3 percebe a ausência quando a criança a chama de mamãe e quando a

mesma prefere  ficar  na  escola  do  que  ir  para  casa.  P2  e  P4 relataram que é  no  próprio



desenvolvimento da criança, ou na não aceitação dos pais de algo colocado pelas professoras,

por não conhecerem seus filhos.  P5 falou que os pais passaram a se omitir  e deixaram a

educação dos filhos para escola.

Furtado (2017)  fala  que  a  ausência  dos  pais,  além de desenvolver  problemas  de

saúde, faz com que a criança perca o vínculo com seus genitores, gerando nelas o desgosto

diante de sua presença.  Também pode afetá-las na relação com as outras  pessoas,  pois  a

criança  pode  apresentar  comportamentos  agressivos,  tristeza,  apatia  e  dificuldade  de

estabelecer afetividade. 

Como é importante a presença dos pais na vida das crianças e como essa ausência é

prejudicial a ponto de interferir no relacionamento de pais e filhos, podemos perceber que as

professoras estão corretas quando relataram a tristeza, o apego, o desenvolvimento e que os

pais querem deixar a educação dos filhos para a escola.

4.4 Relação professor e aluno

A pergunta referida a esse assunto foi:  em sua sala de aula, na relação professor e

aluno, você constatou alguma forma de apego? Quais? Com isso queremos perceber se o

professor observa seus alunos e como ele estabelece essa relação.

Quadro 4 - Relação professor e aluno
RESPONDENTE RESPOSTA

P1 Sim, inúmeras vezes. Hoje em dia trabalho em uma sala de berçário e notamos a
maneira desse apego nessa sala, quando a criança tem preferência por apenas uma
educadora,  a  criança sofre ao  se despedir  dela,  e  sofre também quando vê essa
educadora com outra criança.

P2 Sim.  Tanto  da  minha  parte  como da  criança.  Tive  uma aluna  que  desde  muito
pequena  convivia  mais  com  a  babá  do  que  com  os  pais.  O  pai  chefe  numa
Instituição Bancária e a mãe Secretária de Órgão Estadual, atuando em outra cidade,
a 200 km. A criança tinha poucos dias na semana para ver a mãe. Na sala era a única
que chorava, todas as professoras que via chamava de “mamãe”. Então todo esse
contexto  me  fez  agir  de  forma  mais  reforçada  na  afetividade  com  ela.  E  era
recíproco. Dos 2 anos até os 5 anos, último ano na creche, mesmo passando por
outras professoras, ainda mantínhamos esse apego e o ritmo da família era o mesmo.

P3 Sim,  muitas.  Em  momentos  de  choro,  a  criança  sempre  me  procura  para  ser
acalentada,  mesmo  com  outras  pessoas  com  quem  ela  tem  vínculo  estando
presentes,  procurava  sempre  o  acolhimento  por  mim,  nos momentos  de rodinha
procurava sentar no meu colo, etc.

P4  Sim. Principalmente nos primeiros anos da infância. Tais como procurar uma ou
outra educadora para receber um acalento em uma situação de conflito. Ou alguma
reprodução de fala ou jeito de alguma educadora em específico.

P5 Sim, quando a criança não aceita outra pessoa, somente a professora; contudo, o
apego entre criança e professora está sufocando uma à outra.

Fonte: Da pesquisa (2020).



Constata-se  que  todas  as  respondentes  já  tiveram  sim  casos  de  apego.  Nota-se

também que, diante do que foi relatado, as crianças sempre tendem a buscar a pessoa com a

qual elas se sentem mais seguras e confiantes, o que pode ser prejudicial, pois, muitas vezes,

não deixam os outros coleguinhas se aproximarem da educadora e, quando isso acontece,

essas crianças apegadas acabam chorando, e esse apego pode ser gerado de ambas as partes.

Para Bowlby (1989), o apego, quando seguro, afeta a criança de forma positiva; mas

quando esse apego gera insegurança, ele vai causar dependência afetiva e ser prejudicial para

a criança, em especial na interação, socialização e no desenvolvimento.

Podemos perceber que as professoras estão cientes ao verem que o apego prejudica a

criança e não é benéfico para ninguém, ocorrendo realmente pela falta dos pais.  Nota-se,

assim, que o apego nessas situações relatadas não é nada seguro.

4.5 Desenvolvimento do apego ou dependência afetiva

Para nos auxiliar nesta seção, a pergunta escolhida foi: sabendo que a criança passa o

dia todo na creche,  você acredita que ela poderá desenvolver alguma forma de apego ou

dependência afetiva? Com isso, queremos chegar ao objetivo desta pesquisa, que parte do

pressuposto de que a criança pode se apegar por conta desse afastamento dos pais durante o

dia.

Quadro 5 - Desenvolvimento do apego ou dependência afetiva
RESPONDENTE RESPOSTA

P1 Sim,  sem  dúvidas  a  criança  que  passa  o  dia  na  creche  tem  mais  chances  de
desenvolver o apego, afinal, a maior parte do seu dia é na escola e, em sua grande
maioria, as maiores referências são da escola e não de sua residência.

P2 Sim. Não todas, mas existem os relatos. Pois vez ou outra escutamos mães relatando
que a criança em alguma vivência em família sinaliza o nome da profissional da
creche ou conta os  seus desejos e  vontades incluindo o nome das  profissionais.
Outras situações ocorrem na alimentação, quando a família diz que a criança não
come determinado alimento em casa, mas sabe e até já viu comendo na creche com
uma profissional específica. Situações do soninho, do banho e da alimentação onde
a criança apresenta preferência apenas por uma profissional. 

P3 Depende da família. Se a família se mostrar presente, ativa nos momentos em que
estão juntos, acredito que a criança não crie essa dependência afetiva; agora se é
uma  família  ausente  mesmo  estando  junta,  realmente  a  criança  vai  criar  essa
dependência sim. 

P4 Depende. Se a criança tem uma base familiar sólida, as relações na escola serão
mais uma que ela poderá compartilhar. Mas se em casa ela não tem uma relação
segura,  afetuosa e firme, provavelmente buscará encontrar esse refúgio em outra
relação social.

P5 Acredito que sim. Se a criança passa o dia na creche, no aconchego e sentindo o
amor, sentirá mais alegria de estar com as suas professoras. 

Fonte: Da pesquisa (2020).



P1, P2 e P5 disseram que sim, que o fato de a criança passar o dia todo na creche

pode gerar o apego ou a dependência afetiva, por passar mais tempo na escola do que em

casa. Já P3 e P4 acham que isso depende do seio familiar e, como o relacionamento dentro da

família é trabalhado, elas ainda complementam isso falando que, se não é bem trabalhado,

pode gerar sim a dependência, mas só no caso em que a família não dá carinho e afeto. Assim,

as crianças buscam essa relação sólida nas educadoras.

Biaggio (2016) fala que uma relação afetiva bem trabalhada gera relacionamentos

saudáveis  com  as  cuidadoras  e  educadoras,  e  um  relacionamento  desastroso  causa

dependência afetiva e apego. Contudo, isso pode mudar quando a criança encontra refúgio

com a educadora dentro da creche, de modo que isso pode ser benéfico para ela, já que não

encontra afeto dentro de casa. Assim, esse afeto da professora faz com que a criança se sinta

mais segura. 

Concluímos que o afeto, independentemente de ser da família ou da escola, no caso

com a educadora, traz muitos benefícios para as crianças. E as professoras devem estar atentas

para não tornar desastrosa a relação com a criança, principalmente se ela nota que a criança

não tem essa base segura dentro de casa.

Verificamos que a afetividade é muito importante para as crianças e é necessário que

o professor saiba lidar com ela de forma sadia, pois, além de auxiliar na aprendizagem, a

afetividade ajuda no relacionamento pessoal e social da criança, além de torná-la apta para

conhecer o mundo dentro e fora dela. Não conseguimos achar nenhum autor que comprova

que a afetividade possa ser algo prejudicial  para as crianças, percebendo assim apenas os

benefícios,  pois,  em uma  aula  na  qual  o  professor  trabalha  a  afetividade,  ocorrem mais

aprendizagens e maior domínio de conflitos entre as crianças.

Entretanto,  conforme a pesquisa,  podemos perceber  que a  afetividade exacerbada

pode  acabar  desordenando  a  criança,  pois  ela  desencadeia  o  apego  ou  até  mesmo  a

dependência  afetiva.  O professor,  portanto,  tem que estar  atento aos  sinais  que a  criança

demonstra, para ele agir da melhor forma e não prejudicar o desenvolvimento da mesma.

Podemos perceber também que muitas crianças se apegam por não terem uma base

segura em casa, ou seja, no seio familiar, o que prejudica até mesmo o andamento da turma

quando essa criança apegada não deixa que outro colega se aproxime da professora ao qual

ela afeiçoou, pelo fato de gerar em si um desconforto, resultando em choro e irritabilidade.

Contudo, na medida que a criança tem uma base segura em casa, ela se apega à professora

como segurança para explorar o ambiente, não como forma de suprir algo que não tem.



A  presença  dos  pais  é  muito  importante  não  só  no  âmbito  escolar,  mas

principalmente  na vida  das  crianças,  pois  as  mesmas são seres  carregados  de afeto  e,  na

ausência do amor familiar, acabam projetando nas educadoras o afeto que deveria vir da mãe.

Apesar de saber da necessidade de que os pais precisam trabalhar, é bom ter em mente que, ao

deixarem os filhos na creche, isso não tira o seu papel de educar, dar carinho e amor para seus

filhos. Os pais precisam estabelecer um tempo, apesar de pouco, mas com qualidade, para

gerar o apego seguro e a criança explorar o mundo. 

5 CONCLUSÕES

Começamos este artigo com a pergunta norteadora: por que as crianças estão criando

vínculos  afetivos  cada  vez  maiores  com as  educadoras?  No decorrer  da  pesquisa,  foram

levantados outros questionamentos acerca da formação do professor, se ele está realmente

apto  para  lidar  com crianças  apegadas  e  dependentes  afetivas  e  como eles  lidam quando

percebem uma criança mais dependente emocionalmente.

Também podemos  perceber  que  o  apego  não  parte  somente  da  criança,  mas  da

própria educadora, sendo relevante perguntar até que ponto isso pode ser prejudicial no seio

familiar e social da criança. De que modo a falta de uma base segura pode interferir na vida da

mesma? Será que as creches estão aptas para receber esse tipo de crianças, que necessitam ser

olhadas e cuidadas? 

Portanto,  conseguimos  responder  à  nossa  problemática  que  buscava  saber  se  as

crianças estão se apegando às educadoras por não terem vínculos seguros em casa e se, por

conseguinte, na falta desses elas buscam nas pessoas ao redor, pois necessitam de uma relação

que proporcione confiança. Por isso, é necessário que as professoras saibam trabalhar com a

afetividade. Para Biaggio (2016), as crianças tendem a ter o melhor desenvolvimento quando

criam vínculos afetivos, mas devemos saber que esse vínculo gerado na escola tem que ser

benéfico para a criança, pois a mesma já se encontra fragilizada.

O apego, quando no seio familiar, é benéfico, e a criança tende a ser mais afetuosa e

carinhosa.  Sendo assim, ela desenvolverá apego seguro na escola,  não sendo uma criança

dependente emocionalmente, mas é próprio dela expressar seus sentimentos. 

Podemos perceber que há crianças que buscam sempre a mesma professora, o que é

normal, pois isso já parte da própria criança. Contudo, em sua maioria, pode caracterizar a

falta de um elo afetivo, por isso esta pesquisa tem relevância no meio profissional, pois as



educadoras, muitas vezes, não sabem diferenciar quando esse apego é saudável, benéfico para

a criança, ou se é negativo, a partir da projeção da mãe na professora e da busca por uma

dependência.

Uma das hipóteses foi constatada, pois a ausência dos pais faz com que as crianças

fiquem mais  apegadas,  tendo  em vista  que  a  mesma busca  uma ligação afetiva.  A outra

hipótese, de que a dependência pode partir da professora, foi parcialmente justificada, porque

na  relação  professor  e  aluno,  a  afetividade  muito  auxilia  a  criança  no  processo  de

desenvolvimento, mas quando a professora se relaciona de forma exacerbada, a criança pode

sim se apegar a ela.

Tivemos todos os nossos objetivos alcançados, pois podemos observar se as crianças

de hoje aprendem da mesma forma que antes, chegando à conclusão que não, pois as crianças

aprendiam através da palmatória, não criando vínculos com o professor (essa era uma figura

que causava medo).  Hoje,  é  trabalhada  a  afetividade dentro  da sala  de aula, tendo como

referencial  de  aprendizagem a  troca  de  conhecimento  e  o  sentimento  afetivo  como fator

importante.

Podemos observar que a afetividade tem prós e contras, mas que seus prós são mais

relevantes, pois a mesma auxilia todo o desenvolvimento da criança, intermedia conflitos na

sala de aula, além de gerar vínculos benéficos para as crianças, embora esse vínculo, quando

em excesso, possa gerar uma dependência. Sabendo disso, é preciso tratar os motivos que

apontam que as crianças se apegam aos professores, pois as mesmas necessitam de uma base

familiar segura e, quando não têm, o professor se torna a referência.

As crianças se apegam às educadoras por não terem pais presentes. Diante desse fato,

nota-se, que a participação da família na escola é de extrema importância. Podemos assim

observar que o objetivo geral foi contemplado e esclarecido, demonstrando que, quando a

família é ausente, acarretando na falta de uma base familiar segura, e quando as professoras se

deixam  envolver  emocionalmente  com  a  criança,  são  gerados  maiores  vínculos  com  as

educadoras e, consequentemente, um apego com dependência afetiva.

Os pais precisam ser mais presentes na vida de seus filhos, dando-lhes o cuidado

necessário e, principalmente, dando o melhor de si e do seu tempo para eles, pois, além de

estarem  criando  uma  criança  dependente  afetivamente  e  apegada,  tendem  a  retardar  o

desenvolvimento em relação às outras que têm pais que proporcionam segurança.

Esse tema é muito importante,  pois auxilia  na prática pedagógica,  sem contar  os

muitos  autores  conceituados  no  campo  da  aprendizagem  que  abordam  o  assunto. A

metodologia trabalhada auxiliou bastante e a adesão das professoras que se disponibilizaram a



gravar as entrevistas fez com que, mesmo em meio a uma pandemia, o artigo não sofresse

atrasos.

Podemos perceber que este estudo não termina aqui, pois ainda se tem muito a ser

falado acerca do apego, da relação afetiva, da dependência e até mesmo da afetividade.
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RESUMO
Esta pesquisa analisou a proposta de Libras como uma disciplina a ser incluída na grade curricular em uma
escola regular de Fortaleza/CE.  O problema da pesquisa foi: como o professor media e desenvolve o ensino de
Libras na sala de aula,  onde observamos os principais pontos a serem melhorados e de que forma ela pode
contribuir para um melhor desenvolvimento do aluno surdo.  Assim, o objetivo geral  tratou de investigar o
desenvolvimento do ensino de Libras em escola regular que possuem alunos surdos O principal objetivo resultou
na compreensão de como o ensino de Libras pode contribuir nas escolas, sendo uma disciplina a ser estudada em
sala de aula e possuindo intérpretes de Libras para auxiliar nesse processo, ministrada não somente para alunos
com surdez, mas também para os alunos ouvintes. Os objetivos específicos foram: verificar o desenvolvimento
da aprendizagem do ensino de Libras em uma escola, identificar as estratégias e práticas pedagógicas para o
ensino de Libras e apontar quais os principais métodos utilizados para a inclusão do ensino de Libras para alunos
surdos e ouvintes. A metodologia utilizada se caracteriza como qualitativa, tipo exploratória. Participaram três
professores do ensino fundamental I em resposta a um questionário aplicado a uma plataforma digital Google
Forms, enviado via endereço de e-mail. Dessa forma foi realizado um estudo que teve como base Moura (2000)
e Quadros  (2000),  entre  outros  autores.  Concluindo,  através  das  observações  realizadas,  que  a  escola  se
denomina  inclusiva,  por  apresentar  alunos  com necessidades  específicas,  porém ela  vive  uma  tentativa  de
inclusão, pois possui alunos matriculados, mas não oferece uma educação de qualidade por falta de recursos e
profissionais capacitados para lidar com as especificidades dos alunos surdos.

Palavras-Chaves: Libras. Educação dos surdos. Educação bilíngue. Inclusão.

ABSTRACT
This research analyzed the proposal of Libras as a subject to be included in the curriculum at a regular school in
Fortaleza/CE.  Where the problem of the research was: how the teacher mediates and develops the teaching of
Libras in the classroom, where we observe the main points to be improved at school and how it can contribute to
a better development of the deaf student. Thus, the general objective was to investigate the development of the
teaching of Libras in regular schools that have deaf students. The main objective resulted in an understanding of
how  Libras  teaching  can  contribute  in  schools,  being  a  subject  to  be  studied  in  class  and  having  Libras
interpreters to assist in this process, taught not only to students with deafness, but also for the listening students.
The specific objectives were: to verify the development of learning from teaching Libras in a school, identify
pedagogical strategies and practices for teaching Libras and identify the main methods used to include teaching
Libras to deaf and listening students. The methodology used is characterized as qualitative of the exploratory
type. Where three elementary school teachers participated in a questionnaire applied to a Google Forms digital
platform, sent via e-mail address. Thus, a study was conducted based on Moura (2000) and Quadros (2000),
among other authors. Concluding through the observations made, that the school is called inclusive, because it
presents students with specific needs, but it lives an attempt at inclusion, as it has enrolled students, but does not
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offer quality education due to the lack of resources and trained professionals to deal with with the specifics of
deaf students.

Keywords: Libras. Deaf education. Education models. Bilingual education. Inclusion.
1 INTRODUÇÃO

Essa  pesquisa  relata  a  importância  do  estudo  da  Língua  Brasileira  de  Sinais

(Libras)  no  contexto  escolar  quando  são  apresentados  estudos  sobre  o  ensino  e  a

aprendizagem de alunos surdos  em uma escola  regular  da rede particular  com alunos do

fundamental I, incluindo a Libras como um conteúdo a ser estudado em sala de aula, seus

benefícios e como são desenvolvidos. 

A pergunta  que  surge  para  nortear  essa  busca  é:  como  é  desenvolvido  pelo

professor o ensino de Libras em escolas regulares de Fortaleza/CE?

A inclusão de alunos surdos nas escolas regulares da rede particular de educação

ainda  é  um grande  desafio.  E  nesse  trabalho  tratamos  sob  forma  de  reflexão  crítica  os

problemas e as situações que ocorrem nas relações entre professor e aluno surdo e vice versa

em uma prática pedagógica com concepções de educação diversas e que muitas vezes se torna

excludente em turmas de ensino regular.

Dessa forma foi realizado um estudo que teve como base Moura (2000) e Quadros

(2000) quando  se pretende observar como a escola tem desenvolvido a aprendizagem dos

alunos surdos e quais métodos têm sido utilizados para incluir esses alunos na sala de aula. 

O interesse por esse tema de estudo ocorreu a partir de observações feitas em uma

escola  de  rede  particular,  em que  uma criança  surda  não  conseguiu  se  desenvolver  com

potencialidade, pois a escola não possuía intérpretes, nem ensino de Libras.  

A partir desse enfoque, esse estudo buscou em seu objetivo geral: investigar o

desenvolvimento do ensino de  Libras  em uma instituição de ensino  regular  que  possuem

alunos  surdos  e,  em  seus  objetivos  específicos,  dá-se:  verificar  o  desenvolvimento  da

aprendizagem do ensino  de  Libras  em uma escola  regular; identificar  as  estratégias  e  as

práticas pedagógicas para o ensino de Libras na escola; e apontar quais os principais métodos

utilizados para a inclusão do ensino de Libras para alunos surdos e ouvintes. 

A relevância da pesquisa para a área pedagógica é conscientizar a gestão escolar

que, através do ensino de Libras, a inclusão ocorre de forma gradativa. A Educação Inclusiva

tem como objeto tornar o ensino acessível a todos sem quaisquer restrições, quando se deve

valorizar  as  diferenças  e  não  excluir  os  alunos  por  suas  determinadas  especificidades.  A

educação deve ser um processo inclusivo e abrangente, e nenhuma criança deve deixar de ser



matriculada  e  acompanhada  na  rede  regular  de  ensino,  onde  os  alunos  com  deficiência

auditiva terão mais oportunidade de aprender na mesma sala que os alunos ouvintes. Dessa

forma é necessária ampla reflexão a respeito do preparo das escolas regulares para recepção e

engajamento de todos os alunos, incluindo os surdos.      

A inclusão do aluno surdo vai além da garantia de sua matrícula no ensino regular,

sendo importante que toda comunidade escolar esteja preparada para lidar com esse público,

pois não adiantará o aluno se matricular e não ter o direito de desenvolver sua aprendizagem,

porque  a  escola  não  está  apta  a  receber  esse  aluno  com  instrumentos  pedagógicos,

profissionais  capacitados  e  materiais  que  o  auxiliam  no  processo  de  aprendizagem

significativa. 

A metodologia desse estudo está fundamentada em uma abordagem qualitativa,

dividida  em cinco  seções,  além dessa  introdução,  será  abordado  o  processo  histórico  da

educação dos surdos, a escola e suas práticas pedagógicas, a inclusão da Libras em sala de

aula e a última tratou-se de uma reflexão sobre a Libras e a aprendizagem do aluno surdo.

 

2 Processo Histórico da Educação dos Surdos na Escola Regular no Brasil

                 Esta seção trata todo o processo que os surdos vivenciaram para conquistar seu

direito de uma educação melhor, um direito para que pudessem usar a língua de sinais como

primeira língua, e os principais educadores que transformaram toda a história dos surdos em

cada canto do mundo; foi discorrido também sobre os modelos e as abordagens usadas na

educação dos surdos.

2.1 Perspectiva da história na educação dos surdos no mundo e no Brasil 

De acordo com Moura (2000), na Antiguidade, os surdos não eram considerados

humanos, porque não pensavam e não tinham direito e acesso à educação, pois se acreditava

que, por não terem uma língua inteligível, não poderiam aprender:

Isto decorria do pressuposto de que o pensamento não podia se desenvolver sem
linguagem e  que  esta  não  se  desenvolvia  sem a  fala.  Desde  que  a  fala  não  se
desenvolvia sem a audição e, portanto, aprender. Este argumento era usado pelos
gregos e romanos para aqueles que nasciam Surdos (MOURA, 2000, p. 16).

De acordo com dados  do  Instituto  Nacional  de  Educação dos  Surdos (INES),

alguns monges criaram uma linguagem gestual por conta do voto de silêncio e com isso foram



convidados a educar os surdos. Somente a partir da Idade Média é que surgem os primeiros

trabalhos no sentido de educar a criança surda.  

Baseado nos estudos de Honora (2009), o século XVIII foi considerado o período

mais próspero da educação dos surdos quando foram criadas escolas, além da aplicação da

língua de sinais, dando mais qualidade ao ensino. Nesse momento em que eles aprendiam,

dominavam diversos assuntos e podiam exercer diversos tipos de profissões. 

Porém, a educação dos surdos no Brasil,  de acordo com Reis (1992),  passa a

existir com a chegada do educador Hernest Huet e de D. Pedro II. O grande interesse em abrir

um instituto para o ensino de surdos no Brasil se deu pelo fato da Princesa Isabel ser mãe de

um filho surdo e casada com o Conde D'eu, parcialmente surdo. Hernest Huet, juntamente ao

imperador D. Pedro II, funda em 1857 o Imperial Instituto de Surdos Mudos (Lei número 939,

de 26 de setembro de 1857). Esse instituto vigora até os dias de hoje com o nome de Instituto

Nacional do Ensino de Surdos (INES). 

                  Considerado um dos principais educadores, L’Epée foi quem realmente se propôs a

usar o método dos sinais para a educação e o desenvolvimento dos surdos, dando a eles a

condição de ser humano, que anteriormente não era dado, pelo simples fato de não poderem

falar e nem ouvir. Sua dedicação deu origem ao Instituto Nacional para Surdos em Paris, uma

educação gratuita e de forma coletiva, em que a interação facilitava a aprendizagem. 

Vários movimentos marcaram a evolução e o retrocesso na educação dos surdos.

Em 1878 acontece em Paris o I Congresso Internacional de Surdos-Mudos, instituindo que o

melhor método para educação dos surdos consistia na articulação com leitura labial e no uso

de gestos nas series iniciais, ainda do mesmo autor, Reis (1992). Em 1880 em Milão acontece

o II Congresso de Surdos-Mudos, quando apenas um surdo se fez presente, não teve direito de

voto e foi convidado a se retirar da sala de votação. A partir dessa votação, foi recomendado

que o melhor método fosse o oral  puro,  tendo sido abolido o uso da língua de sinais na

educação dos surdos. Acreditava-se que era a melhor maneira para o surdo receber a instrução

no ambiente escolar. 

Há aproximadamente cinco séculos, vários teóricos vêm debatendo a questão da

linguística no contexto da surdez: se esses deveriam ou não desenvolver a linguagem oral

(com ou sem o uso dos sinais). Isso tem revelado um cenário inquietante. 

  No Brasil, as experiências ainda são recentes: os estudos iniciaram-se na década

de 1990, com discussões relativas à linguagem dos surdos, bem como o desenvolvimento de

práticas educativas, 



 O surdo se confronta com dificuldades ao acesso dos conhecimentos, pois, em

seu meio, a maioria é ouvinte. Ele precisava com urgência obter uma língua adequada para

sua realidade. A linguagem de sinais deveria se constituir como a primeira língua e como

segunda aquela utilizada pelos seu país. Todavia, isso aconteceu de modo isolado e de forma

até experimental. Atualmente no Brasil, a ideia na educação de surdos é voltada ao ensino

bilíngue.  A Libras  passa  a  ser  considerada  a  primeira  língua  do  surdo  brasileiro  e  seus

usuários são capazes de expressar tudo que uma língua oral conseguiria.

As  línguas  de  sinais  são,  portanto,  consideradas  pela  linguística  como  línguas
naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo
ou uma patologia da linguagem. Stokoe,  em 1960, percebeu e comprovou que a
língua de sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no
léxico, na sintaxe, e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças
(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 30).

Observamos  que  a  Língua  de  Sinais  brasileira  precisou  passar  por  vários

obstáculos  para  ser  reconhecida  como  uma  língua,  porém  os  surdos  conquistaram  seus

direitos, e, nos dias atuais, é reconhecida a partir da Lei n⸰ 10.436, de 24 de abril de 2002.

Muitas mudanças ainda têm que ocorrer para maior valorização dessa língua, mas com certeza

estamos no caminho certo.

2.2 Abordagens e modelos da educação dos surdos

A surdez  compreende  dois  construtos  mais  latentes  e  observados,  sendo  eles:

clínico-terapêutico e sócio-antropológico. 

Para Maia (2000), o clínico-terapêutico se centraliza na reabilitação dos surdos,

pois, ao perder a audição, o indivíduo passa a encontrar dificuldades para adaptar-se ao meio

social, ou seja, para esse modelo clínico, a surdez é uma deficiência e o indivíduo precisa ser

curado dessa anormalidade. 

De  acordo  com Perlin  (2004),  a  comunidade  surda  existe  e  resiste  dentro  do

modelo sócio-antropológico que evidencia sua cultura e sua história, entre outros aspectos

fundamentais, porém com isso a comunidade surda não se isola da comunidade ouvinte. O

surdo que vive em comunidade passa a compartilhar vários elementos em comum com os

ouvintes.  Neste  sentido  consideramos  a  concepção  sócio-antropológica  da  surdez  como

superior, já que, para o modelo sócio antropológico, a surdez é vista como uma diferença

cultural e, ao contrário do modelo clínico terapêutico, não busca a cura do indivíduo com

surdez, porém busca desnaturalizar essa ideia do surdo ser deficiente. 



A situação da comunidade surda nesse cenário é particularmente interessante em

termos linguísticos, pela perspectiva do bilinguismo, e cultural, tanto no plano da cidadania

brasileira,  do  sentimento  de  nacionalidade,  e  no  respaldo  institucional,  quanto  que  essa

condição identifica seus membros como detentores de uma cultura própria, a cultura surda.

Fernandes (2009) discorre que, quanto mais uma língua é utilizada, mais ela terá

vitalidade,  ela  se  torna  mais  viva,  porém,  se  ela  for  menos  utilizada,  mais  ameaçada  de

extinção será. A utilização da língua depende do ambiente em que está inserida, ou seja, em

ambiente familiar, educativo, religioso, entre outros.

Com  isso  podemos  considerar  que  as  dificuldades  que  impedem  o  acesso  à

comunicação e à informação são apenas barreiras, principalmente se tratando do ensino de

língua portuguesa e falantes de Libras.    

Para Fernandes (2009), é preciso quebrar o paradigma de que ser deficiente é algo

assustador e compreender que, através daquela “deficiência”, pode ser aprendido algo novo

como,  por exemplo,  enquanto um surdo não conversa no escuro,  o ouvinte  não conversa

debaixo d’água. A Libras é uma língua como qualquer outra, quanto mais cedo a criança surda

tiver contato com a comunidade surda e a língua de sinais, mais cedo ela terá a aquisição

dessa língua. É importante ressaltar que, se a criança puder aprender a língua de sinais, mais

fácil será aprender a língua oral-auditiva da comunidade ouvinte.  Diante de todo um estudo,

recomenda-se a educação bilíngue para o surdo, sendo sua formação efetiva em língua de

sinais concomitante com o ensino de língua portuguesa como segunda língua.  

É necessário ressaltar que, quanto mais cedo a criança puder aprender a língua de

sinais, mais fácil será aprender a língua oral-auditiva da comunidade ouvinte.  

As garantias individuais do surdo e o pleno exercício da cidadania alcançaram

respaldo institucional decisivo com a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, como já

foi abordado, quando foi reconhecido o Estatuto da Língua Brasileira de Sinais como língua

oficial da comunidade surda, com implicações para sua divulgação e seu ensino, para o acesso

bilíngue à informação em ambientes institucionais e para a capacitação dos profissionais que

trabalham com os surdos.

Como  observamos  no  contexto  atual  em  relação  à  educação  dos  surdos  nas

escolas, o aluno surdo necessita ter uma educação com metodologia específica, seja na escola

particular  ou  na  escola  pública,  com  a  qual  possa  ser  socializado  e  desenvolvida  sua

aprendizagem,  respeitando  os  aspectos  de  sua  língua,  a  fim de  que  seja  garantida  a  sua

formação.   



2.3 Escola e Prática Pedagógica: Educação Bilíngue

 

Em nosso país, por muitos anos, as pessoas surdas foram excluídas das escolas,

sendo  atendidas  em  sua  educação  por  instituições  filantrópicas.  Com  a  legislação  e  as

políticas de inclusão, os surdos têm acesso à escola, porém não se percebe uma aprendizagem

relevante na leitura e escrita. As abordagens educacionais elencadas na seção anterior nos

levam a refletir que ainda há resquícios da tradição oralista. Apesar de a filosofia bilíngue ser

atualmente adotada nas práticas pedagógicas, muitas são as dificuldades. 

                 Esse fracasso ocorre não somente dentro das escolas, mas nos ambientes sociais,

que cria nas pessoas com surdez a vontade de superar sua deficiência. Com o resultado dessa

realidade, o bilinguismo na proposta educacional vem para somar e auxiliar nesse processo da

educação da pessoa surda.  

À legislação educacional, acrescentem-se a garantia dos direitos dos surdos, as

determinações da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com alguma dificuldade, seja

ela motora, física ou mental. O capítulo VII, artigos 17 e 18, estabelece ao Poder Público

tomar providências no sentido de eliminar as barreiras da comunicação, a fim de garantir às

pessoas com deficiências e com dificuldades de comunicação o acesso à informação. É uma

educação em que se inclui promover a formação de profissionais intérpretes de língua de

sinais, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência

sensorial e com dificuldade de comunicação (FERNANDES, 2009).  Outro documento que dá

embasamento para a Libras é a já citada Lei n° 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto n°

5.626/2005. 

A promulgação desse decreto foi um passo considerável na história da educação

dos surdos  no Brasil  e  coloca  nosso país  um passo bem à frente  comparado com países

desenvolvidos,  em  termos  de  legislação,  devido  à  prática  e  visão  quanto  ao  respeito  à

inclusão.  Esse  novo  decreto  orienta  que  a  Libras  deve  ocorrer  como  uma  disciplina

obrigatória  em  cursos  de  licenciatura  do  ensino  superior,  bem  como  no  curso  de

fonoaudiologia. Outro ponto a ser destacado desse novo decreto é o fato da criação de cursos

superiores em Letras – Libras, quando foi possível a criação de profissionais e pesquisadores

que trabalham com o ensino de Libras e com o serviço de interpretação e tradução dessa

língua. 



Esses profissionais se tornam ainda mais necessários devido ao artigo 23 desse

decreto que garante o direito do aluno surdo de ter um intérprete de Libras em sala de aula e

em outros espaços educacionais,  bem como equipamentos  e  tecnologias que viabilizem o

acesso à  comunicação,  à  informação e à  educação.  Essa era  uma reivindicação antiga da

comunidade surda e que foi atendida, ao menos em lei, apenas no ano de 2005.

No Brasil o Censo Escolar de 2016 registra que há, na educação básica, 21.987 estudantes

surdos, 32.121 com deficiência auditiva e 328 alunos com surdocegueira. O Ministério da

Educação (MEC) trabalha para garantir  recursos  que contemplem a parcela  da população

surda que possui dificuldades ao acesso à escola. Nos últimos anos, muitas escolas receberam

surdos sem estarem preparadas para recebê-los e, como não havia profissionais preparados, a

inclusão acabou se tornando uma exclusão para os alunos surdos. A principal preocupação

agora  é  com a  formatação  dessas  escolas,  como  o  tipo  de  sala,  o  material  didático  e  a

formação de profissionais dentro das salas de aula. 

                  O surdo não deve ser olhado como um coitado, um deficiente. Ele deve ser tratado

como uma pessoa que tem uma diferença linguística.  Se estamos falando de bilinguismo,

estamos tratando de Libras, a primeira língua, e de Língua Portuguesa, uma segunda língua. 

A educação bilíngue é uma proposta educacional constituindo a língua de sinais

como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua, permitindo ao aluno surdo

a utilização de língua sinais como primeira língua, construindo uma imagem positiva da sua

língua natural e ainda utilizando a língua portuguesa para integrar-se com os alunos ouvintes.

Nessa concepção o bilinguismo é uma proposta de ensino que preconiza o acesso a duas

línguas no contexto escolar, considerando a língua de sinais como língua natural e partindo

desse pressuposto para o ensino da língua escrita. A proposta bilíngue busca resgatar o direito

da pessoa surda de ser ensinada em sua língua: a língua de sinais, levando em consideração os

aspectos sociais e culturais em que está inserida. “Respeitar a pessoa surda e sua condição

sociolinguística implica considerar seu desenvolvimento pleno como ser bi cultural a fim de

que possa dar-se em um processo psicolinguístico normal” (SKLIAR et al. 1995, p.16). 

A prática do sistema bilíngue é possibilitar que o aluno surdo possa desenvolver a

língua da sua comunidade e apropriar-se da língua da sociedade ouvinte da qual faz parte (na



sua modalidade oral  e/ou  escrita),  procurando,  também, facilitar  o  contato  entre  surdos  e

ouvintes,  criando  atitudes  de  respeito,  tolerância  e  comunicação,  e  desenvolvendo  a

verdadeira inclusão. Constitui, para muitos autores, a opção mais vantajosa e educativa para

os alunos surdos, pelas possibilidades de se desenvolverem linguística, social, emocional e

academicamente (SIM-SIM, 1999).

2.4 Libras e a Inclusão em Sala de Aula

 A Língua  Brasileira  de  Sinais  (Libras)  é  a  língua  das  pessoas  surdas  e  da

comunidade surda e diz respeito aos surdos e às pessoas que interagem socialmente com o

surdo. A Libras, além da comunicação e das relações sociais, é a forma de mediação entre

escola, professor e alunos com o próprio surdo. 

Pensando nisso, o ensino bilíngue é considerado um recurso importante para as

crianças com surdez avancem na sua aprendizagem e na socialização em sala de aula, estando

previsto  no  Decreto  nº  9.665/2019,  que  definiu  as  funções  da  Diretoria  de  Políticas  de

Educação Bilíngue de Surdos. 

Apesar dos avanços, deve-se garantir a educação inclusiva, inserindo os alunos

com  necessidades  especiais  e  preparando  suportes  para  seu  pleno  desenvolvimento;  é

necessário pararmos e observarmos a respeito nas escolas regulares, pois a inclusão do aluno

com surdez vai além de sua garantia de matrícula no ensino regular. É importante salientar

que todos que compõem o quadro de profissionais da escola estejam preparados para lidar

com esse público. É preciso que a escola faça uma reflexão dos papeis dos profissionais da

educação,  da  família  e  da  sociedade.  Através  do  diálogo  é  que  conseguiremos  atingir  o

objetivo principal e executar o que a lei se propõe a fazer e cobrar as responsabilidades de

todos nesse processo. 

Com isso a escola passa por um processo de transformação para que esses alunos

tenham um progresso gradativo. Hoje, já há um avanço em relação à formação de professores

capacitados para o ensino de Libras, porém ainda há necessidade de mais profissionais para os

surdos que não sabem e, também, para os ouvintes que querem aprender. 

Por isso, é importante ensinar Libras nas escolas, pois as pessoas com deficiência

auditiva que frequentam escolas regulares não conseguem acompanhar os conteúdos que os

professores explicam em sala de aula; podemos utilizar como exemplo um aluno que precisa



levar um gravador de som para gravar a explicação da professora, pois a mesma não consegue

acompanhar e solicita a mãe para lhe explicar quando chega em casa.     

Esse tipo de relato é bem frequente quando uma escola não está preparada para

receber um aluno com surdez: em vez de ajudar a criança em seu desenvolvimento, acaba, por

sua vez, por prejudicar a criança. A criança com surdez tem seu direito garantido à matrícula e

o apoio vem com o intérprete educacional, a sala de recursos, o ensino de Libras e o ensino de

português como segunda língua para os surdos.  

A escola também pode favorecer um ensino com práticas pedagógicas de forma

bem lúdica, para que o aluno possa participar e aprender, usando aparelhos tecnológicos para

a observação. Para Campello (2008, p.98):

A pedagogia visual é um campo de estudos que pressiona a educação formal para
modificar  ou  criar  propostas  pedagógicas  pautadas  na  visualidade,  a  fim  de
reorientar  os  processos de  ensinar  e  aprender  como um todo e,  particularmente,
daqueles  que  incluem os  sujeitos  surdos,  tendo como objetivo  a  construção  dos
sentidos. 

3 METODOLOGIA 

A ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa

ou  prática,  baseado  em princípios  certos.  Essa  palavra  vem do  latim  cujo  significado  é

“conhecimento” ou saber”. A metodologia é essencial na ciência, assim como a ausência de

juízos de valor (GIL, 2010).

Esse estudo tem abordagem qualitativa do tipo exploratória, pois utilizamos um

questionário como instrumento de coleta de dados a ser apresentado na seção que trata do

instrumento e da técnica de coleta de dados. Segundo Gil (2010), a pesquisa qualitativa se

preocupa  com os  aspectos  da  realidade  que  não  podem ser  quantificados,  em analisar  o

indivíduo e assim buscar compreender o comportamento, estudando as suas particularidades e

as percepções desse. As respostas desse estudo costumam não ser objetivas, ou seja, seus

resultados obtidos não são estabelecidos com números exatos.

Já  a  pesquisa  exploratória  torna-se  compreensível  e  concede  a  construção  de

avaliações, tendo como uma das qualidades a ser examinada a pesquisa bibliográfica (GIL

2002).  Para  Severino  (2013),  a  pesquisa  exploratória  apresenta  informações  de  um

determinado  objeto,  que  estabelece  o  campo  de  trabalho,  mapeando  as  condições  da

manifestação desse objeto de pesquisa. 



De acordo com Uwe Flick (2012), uma pesquisa ação busca as mudanças não

apenas ao final da pesquisa, a principal intenção é iniciar a mudança durante todo o processo

de pesquisa, e o pesquisador passa a intervir no campo em estudo. 

Para 
Lakatos (2003), o questionário é uma elaboração de perguntas que precisam

ser observadas com normas precisas,  a fim de aumentar resultados satisfatórios na pesquisa.

Para o mesmo, é importante que os tipos de perguntas estejam em ordem e com organização

para que o trabalho possa ser realizado. 

 Conforme Gil (2010), o questionário é feito por um conjunto de perguntas, bem

elaboradas,  cujo  principal  objetivo  é  levantar  informações  escritas  por  parte  do  sujeito

pesquisado. 

A pesquisa foi realizada em uma escola de rede particular de Fortaleza/CE, sendo

os participantes da pesquisa os professores. A escola estudada é uma pequena escola do ensino

básico que funciona em Fortaleza,  capital  do Ceará,  acolhendo alunos de todos os níveis

socioeconômicos e de diversas etnias e grupos sociais (por exemplo, crianças surdas, crianças

com síndrome  de  Down,  autista).  A maior  parte  dos  professores  pertence  ao  quadro  de

nomeação definitiva. No primeiro ano do trabalho empírico, essa escola incluía seis docentes

dos apoios educativos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta  seção  apresenta  os  resultados  e  as  discussões  da  pesquisa  em  que

apresentamos  o  perfil  dos  participantes,  a  compreensão  dos  mesmos  sobre  Libras,  seus

desenvolvimentos de práticas pedagógicas junto ao aluno com surdez, suas percepções sobre

esse  ensino  de  Libras  e  sobre  a  formação  docente  para  o  desenvolvimento  de  práticas

pedagógicas mais inclusivas, assim vejamos a seguir.

       

4.1 Perfil dos respondentes

               



Nessa subseção foi  apresentado o perfil  dos participantes,  a  fim de delinear  e

conhecer os respondentes da pesquisa. Atribuímos aos mesmos os nomes (P1), (P2) e (P3). Da

mesma  forma,  constam a  idade,  o  gênero,  a  formação  e  o  tempo  de  experiência  como

docentes. 

A partir das respostas obtidas, encontramos os seguintes dados: 

Respondentes Idade  Gênero    Formação  Tempo de experiência

       P1 49 Feminino Pós-graduada 10 a 16 anos
       P2 38 Feminino Pós-graduada 11 a 15 anos
      P3 34 Feminino Pós-graduada 10 a 13 anos

Quadro 1 – Perfil dos respondentes
Fonte: da pesquisa (2020)

4.2 O ensino da Libras

Analisamos as respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa, com base no referencial

teórico, quando se utilizará as respostas dadas, a fim de responder ao questionamento desta

pesquisa.  Foram utilizados para instrumento das  análises  quadros,  em que ‘P’ significa  a

pergunta realizada e ‘R’, a resposta dada pelos indivíduos, classificados em P1, P2 e P3.     

  

Quadro 2 - O ensino de Libras
P.  Concorda com o ensino de Libras nas escolas?

Respondentes Respostas
P1 5
P2 5
P3 5

Fonte: da pesquisa (2020).

Para a apresentação dos dados aqui organizados, no Quadro 2, utilizamos uma

pergunta de escala, em que a nota mínima representa discordo totalmente e a nota máxima

representa concordo totalmente. A pergunta foi: você concorda com o do ensino de Libras nas

escolas? Analisado em uma escala comparativa de 1 a 5,  esse questionamento teve como

principal objetivo verificar o grau de concordância que os professores têm em relação ao



ensino da Libras na Educação Básica. De acordo com as respostas, os respondentes P1 P2 e

P3 concordam totalmente com o ensino de Libras, confirmando o pensamento do pesquisador

Ribeiro  (2013):  as  escolas  devem  se  incumbir  do  trabalho  pautado  na  Libras  e  nas

contribuições que essa língua oferece para a aprendizagem do aluno. 

4.3 Sobre a efetivação do ensino de Libras nas escolas

Para a menção dos dados sobre a sua compreensão sobre a efetivação do ensino de

Libras na escola, vejamos o que os participantes disseram no Quadro 3 a seguir.   

Quadro 3 - O ensino de Libras na escola
P. O ensino da Libras tem ocorrido na escola?

Respondentes Respostas
P1 Talvez
P2 Não
P3 Talvez

Fonte: da pesquisa (2020).

Sobre o efetivo ensino de Libras na escola, P1 e P3 responderam com talvez e o

P2 relatou que não ocorria. Percebe-se que ainda há certa inconstância do ensino da Libras,

mesmo todos  os  professores  respondentes  reconhecendo  a  sua  importância.  Observa-se  a

dificuldade na implantação do bilinguismo, visto que é fato que, se não houver a cooperação

de  toda  comunidade  escolar,  inclusive  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  legais,  não

evoluiremos nas práticas  pedagógicas com o aluno surdo. Conforme Silva e Silva (2016,

p.35),  o bilinguismo define “uma condição para o aluno surdo acessar e se apropriar dos

elementos que fazem parte de sua comunidade”. 

O desenvolvimento do aluno surdo perpassa pela efetivação do ensino da Libras

na escola, para que ele tenha condições de dialogar, como aborda a autora, e de se apropriar

evoluir a partir de nossa cultura.

4.4 Identificar as estratégias e práticas pedagógicas para o ensino de Libras

Sobre as estratégias e as práticas pedagógicas desenvolvidas para o aluno com 

surdez, observamos o Quadro 4.

Quadro 4 - Escola e prática pedagógica
P. Quais métodos a escola têm utilizado para que ocorra uma aprendizagem significativa de Libras?
Respondentes Respostas



P1 Ensino do vocabulário, aulas de vídeos, atividades práticas pelo professor, atividades de
produção pelo aluno.

P2 Até agora não foram feitas adaptações. Não temos alunos surdos no momento.
P3 Infelizmente nem todas as escolas estão adaptadas e aptas para receberem e aplicarem suas

metodologias  com alunos  que  necessitem de  Libras,  todavia  o  correto  seria  todos  os
professores estarem preparados para acolher esse aluno já que atualmente existem diversos
cursos de Libras  oferecidos gratuitamente para quem trabalha nessa área da educação,
onde o "incluir sem excluir é fundamental.

Fonte: da pesquisa (2020).

Sobre  o  método  utilizado  para  a  aprendizagem  significativa  de  Libras,  a

respondente  P1  relatou  que  utiliza  ferramentas  tecnológicas,  ensino  do  vocabulário  e

atividades lúdicas e produção, já a respondente P3 relatou que a escola carece capacitar seus

docentes para que suceda a aprendizagem do aluno surdo, e a respondente P2 citou que não

ocorrem métodos para essa aprendizagem. Um dos modelos abordados é o do bilinguismo,

que possibilita que o aluno surdo se aproprie de sua primeira língua e desenvolva a segunda

língua.

                 Para Quadros (2000, p.56), o “bilinguismo não significa apenas estabelecer uma

dicotomia,  mas sim reconhecer  as línguas envolvidas  no cotidiano dos surdos,  ou seja,  a

Língua Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil”. 

                 A prática do sistema bilíngue é possibilitar que o aluno surdo possa desenvolver a

língua da sua comunidade e apropriar-se da língua da sociedade ouvinte da qual faz parte (na

sua modalidade oral  e/ou  escrita),  procurando,  também, facilitar  o  contato  entre  surdos  e

ouvintes,  criando  atitudes  de  respeito,  tolerância  e  comunicação,  e  desenvolvendo  a

verdadeira inclusão. Constitui, para muitos autores, a opção mais vantajosa e educativa para

os alunos surdos pelas possibilidades de se desenvolverem linguística, social,  emocional e

academicamente (SIM-SIM, 1999).

4.5 Frequência do ensino de Libras nas salas de aula

Quanto às atividades em relação à frequência do ensino de Libras na sala de aula,

se realizam o ensino, apresentamos o Quadro 5 com as respostas das participantes.

Quadro 5 - O ensino de Libras nas escolas
P. Com que frequência tem sucedido o ensino de Libras na sala de aula?

Respondentes Respostas
P1 Raramente
P2 Nunca
P3 Raramente

Fonte: da pesquisa (2020).



Sobre o ensino de Libras em sala de aula, as respondentes P1 e P3 relataram que

raramente a escola tem proposta para o ensino de Libras, já a respondente P2 declarou que a

escola nunca sucedeu o ensino de Libras em sala. Sabemos que a escola tem o dever de buscar

uma  educação  de  qualidade  para  seus  alunos  em  geral,  isso  envolve  os  alunos  com

necessidades, no caso com surdez.  Segundo Lacerda (2006), a comunicação é um dos pontos

principais para a inclusão de crianças surdas na escola regular, por isso a inclusão de Libras é

fundamental para a sua escolarização. 

O  objetivo  do  trabalho  escolar  é  a  aprendizagem  do  aluno  surdo  e  seu

desenvolvimento por completo. O principal foco não é apenas traduzir conteúdos, mas torná-

los acessíveis e compreensíveis. Deste modo, o docente que trabalha em sala de aula, com

alunos, tendo com eles uma relação diariamente e possuindo um cotidiano, não pode fazer

sinais sem se importar se está sendo compreendido ou se o aluno está aprendendo. Nessa

experiência, “o interpretar e o aprender estão indissoluvelmente unidos, por isso muitas vezes

o intérprete educacional assume, de modo inerente ao seu papel, a função de também educar o

aluno, por não possuir docentes capacitados” (LACERDA, 2006, p. 174). 

                  

4.6 Acessibilidade para o ensino da Libras

Quanto  à  acessibilidade  para  o  ensino  de  Libras  na  sala  de  aula,  se  fazem

adaptações ou adequações, apresentamos o Quadro 6 com as respostas das participantes.

Quadro 6 - Adaptação para receber alunos com surdez
P. Como a escola tem adaptado as salas para o ensino de Libras?

Respondentes Respostas
P1 Exigindo a formação em Libras de seus professores.
P2 Até no momento não foram feitas adaptações.
P3 As escolas atualmente tentam capacitar seus profissionais e trabalhar a inclusão de forma

mais singela possível. Libras já é um conteúdo de linguagem para as crianças que por sinal
adoram utilizar com os colegas independente de alguma necessidade especial.

Fonte: da pesquisa (2020).
 

Sobre a acessibilidade para o ensino de Libras, a respondente P1 apresentou que a

escola  deve  exigir  a  formação  de  Libras,  a  respondente  P2  expôs  que  não  percebeu

adaptações,  e a respondente P3 relatou que a escola capacita  seus profissionais para uma

melhor inclusão. A escola, quando adaptada para o aluno surdo, respeita as suas diferenças e

se empenha para inseri-lo nas atividades da vida cotidiana escolar. Dessa forma, é de extrema

importância  que  o  aluno  surdo  possa  ter  conhecimento  das  informações  que  lhe  são



apresentadas  pelo  som,  mas  que  lhe  devem ser  interpretadas  de  um jeito  que  ele  possa

apreendê-las. 

Através da Libras, o aluno surdo compreenderá o mundo a sua volta, terá uma

relação e  localizar-se-á  em relação a  ele  e  a  comunidade em que está  inserido,  inclusive

aquela que o coloca de forma diferente no mundo como surdo que o percebe visualmente, que

tem direitos e deveres e que deve ser respeitado na sua forma de ser (MOURA, 2000).

4.7 Ensino de Libras e a formação de professores

Quanto  à  formação de  docentes  no processo do ensino de  Libras  com alunos

surdos, observe a seguir o Quadro 7, com as respostas das participantes.

Quadro 7 - Formação de professores para o ensino ao aluno surdo e ouvinte
P. De que forma os professores têm se capacitado para o ensino de Libras?

Respondentes Respostas

P1 Buscando cursos de aperfeiçoamento da Libras individualmente.
P2 Os professores buscam se capacitar para um possível ensino de Libras

através de formações continuadas, cursos superiores e pesquisas em
sites pela internet.

P3 cursos  gratuitos,  presenciais  ou  on-line  nos  ajudam  muito  em  relação  a  esse  novo
aprendizado.

Fonte: da pesquisa (2020).

 Sobre a formação de professores em relação a Libras, a respondente P1 acredita

na busca de cursos de aperfeiçoamento, a respondente P2 julga um aperfeiçoamento através

da capacitação, cursos superiores e pesquisas on-line, já a respondente P3 adere à capacitação

em cursos  gratuitos  ou  on-line.  Quando  uma  escola  não  busca  esse  aperfeiçoamento  na

capacitação de seus profissionais, a escola está fadada ao fracasso, pois nos deparamos com

essa falta de preparo dos profissionais da escola para atender adequadamente os alunos com

surdez. 

Para  Fernandes  (2006),  alguns  professores,  na  grande  maioria  das  escolas,

empregam  a  linguagem  oral  e  utilizam  práticas  pedagógicas  as  quais  alunos  surdos

desconhecem, e com isso os alunos surdos não atingem os objetivos das atividades propostas

em sala. Isso nos faz refletir sobre a necessidade de que os docentes precisam apressadamente

aprender a Linguagem de Sinais e reconhecer a identidade dos surdos, pois a comunicação

com  esses  alunos  é  o  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  do  processo  de  ensino

aprendizagem. 



4.8 Aprendizagem de Libras para ouvintes e surdos em sala de aula

Quanto ao ensino de Libras para alunos ouvintes e surdos, em relação à sala de

aula e ao processo de aprendizagem, observamos as respostas no Quadro 8.

Quadro 8 - Ensino de Libras para surdos e ouvintes
P. Você acredita que é possível o ensino de Libras para alunos ouvintes?
Respondentes Respostas
  P1 Sim
  P2 Sim
  P3 Sim

Fonte: da pesquisa (2020).

Sobre  o  ensino  de  Libras  para  alunos  ouvintes,  as  respondentes  P1,  P2  e  P3

acreditam que é possível, pois se acredita que, se os alunos ouvintes possam ter acesso a essa

língua, a comunicação será bem mais acessível. 

Para pensar em uma aprendizagem significativa da língua de sinais por pessoas

ouvintes, é importante o contato direto com o indivíduo surdo para pôr em prática o que

aprenderam. “Esse processo prioriza o ensino de sinais de forma contextualizada e possibilita

perceber  as  especificidades  da  Língua  Portuguesa  e  da  Libras,  atuando  no  campo  das

diferenças e também das semelhanças” (MEDEIROS; GRAFF, 2012, p. 09).

Com  o  Decreto  nº  5.626/05,  art.  2,  compreende-se  que  a  pessoa  com  perda

auditiva  “compreende  e  interage  com  o  mundo  por  meio  de  experiências  visuais,

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”

(BRASIL, 2005, p. 02). A Libras surge, então, como componente curricular obrigatório em

cursos de formação de professores, e, através desse decreto, o ensino de Libras para alunos

ouvintes torna-se possível. 

Portanto, os resultados obtidos durante a realização da presente pesquisa, através

do questionário que foi aplicado e com a participação dos respondentes, configuraram-se de

forma esclarecedora quando foi possível compreender e responder os objetivos principais da

pesquisa.  O  presente  estudo  buscou  responder  perguntas  que  fazem  parte  dos  objetivos

específicos quando percebemos que os resultados são encontrados na escola, dentro de uma

sala de sala no dia a dia do aluno com surdez.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS



A presente pesquisa abordou estudos sobre o ensino  de Libras  na  escola e  as

práticas  pedagógicas  inclusivas  junto  a  uma  instituição  de  ensino  regular  do  ensino

fundamental I, quando compreendemos que o aluno com surdez, mesmo com a sua limitação

auditiva, é capaz de desenvolver sua aprendizagem de forma gradativa e que a inclusão da

Libras em sala de aula facilitaria a aprendizagem dos alunos surdos.

Portanto,  quando  falamos  em  educação  inclusiva  para  o  surdo,  é  necessário

revermos o real significado de inclusão, para que os alunos com suas especificidades possam

ter um ambiente escolar de comunicação e informação capaz de lhes favorecer uma relação

social com os demais sujeitos.  Portanto toda a comunidade escolar necessita e busca por

melhores condições para receber alunos com suas necessidades. 

Podemos considerar que alguns objetivos não foram alcançados, surgindo novos

questionamentos através das respostas analisadas. Com isso podemos evoluir a pesquisa em

uma futura pós-graduação. Quanto aos resultados e às análises coletados, eles nos conduziram

para as informações através de respostas significativas da pesquisa. 

O objetivo principal da pesquisa tratou sobre o desenvolvimento do ensino de

Libras  em  escolas  regulares  que  possuem  alunos  surdos,  quando  foi  possível  esclarecer

algumas práticas pedagógicas para garantir a aprendizagem significativa de alunos surdos.

Considerando os teóricos e as observações realizadas na escola, percebemos que a

escola se denomina inclusiva por apresentar alunos com necessidades específicas, porém ela

vive uma tentativa de inclusão, pois possui alunos matriculados, mas não pode oferecer uma

educação  de  qualidade  e  que  proporcione  uma  aprendizagem  significativa  por  falta  de

recursos e profissionais capacitados para lidar com especificidades dos alunos com deficiência

auditiva ou surdos.  Pelo que pudemos compreender nessa escola, não há capacitação dos

profissionais e professores para o uso da Libras em sala de aula e as aulas são ministradas

apenas,  significando  assim  que  esses  alunos  participam  das  aulas  regulares,  mas  o  que

podemos  perceber  é  que  eles  possuem  muita  dificuldade  de  aprender  com  as  aulas

tradicionais. 

Diante da realidade observada, é inevitável que a escola busque transformar seu

ambiente  escolar,  fazendo  adaptações  para  que  o  aluno  surdo  possa  se  desenvolver

gradualmente  na  sua  aprendizagem  através  do  ensino  de  Libras em  sala  de  aula  e  da

contratação de professores que possuem formações em Libras ou intérpretes.

A  pesquisa  foi  significativa,  pois contribuiu  para  conhecer  como  sucede  o

processo de inclusão de alunos surdos,  sem o uso da língua de sinais  nesse ambiente de



ensino.  Com isso podemos contribuir para a sociedade e no futuro ter novas ideias, buscando

solucionar a problematização em pesquisas que serão realizadas futuramente. 

Esse estudo não se esgota, há muito que ser trabalhado e desenvolvido em prol de

uma educação verdadeiramente inclusiva para alunos com surdez. A escola deve promover

ações de concordância e respeito às diferenças que existem na sociedade. 
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RESUMO
A indisciplina na escola é um dos principais motivos para um déficit significativo no processo
de ensino-aprendizagem, ocasionando baixo rendimento do aluno. O professor também se
sente frustrado e desmotivado em sua carreira quando se depara com essa realidade. Este
artigo  tem como  tema  “Indisciplina  na  escola:  causas  e  contribuições  do  professor  para
solucionar  a  problemática”.  Como  objetivo  geral,  buscaram-se  investigar  as  causas  da
indisciplina na sala de aula, como também as práticas do professor mediante o desafio da
indisciplina no ambiente escolar. Em relação aos objetivos específicos, buscou-se detalhar as
causas da indisciplina e analisar os saberes necessários para a mediação de conflitos na sala de
aula, procurando compreender porque os discentes tornam-se indivíduos indisciplinados e de
que maneira o professor pode atuar eficazmente diante dessa realidade tão presente em nosso
cotidiano.  A metodologia  utilizada  foi  uma  pesquisa  bibliográfica  qualitativa,  de  caráter
bibliográfico,  fazendo uso de estudos e reflexões de teóricos com embasamento cientifico
preponderante.  Após as análises,  foi  possível constatar  que a problemática da indisciplina
precisa ser  combatida com avidez e  empenho do docente e  da escola em geral.  Cabe ao
professor promover a mudança por meio de atitudes conscientizadoras, não por imposição,
mas  sim,  revendo seus  conceitos  frente  a  seus  alunos e  suas  famílias,  com seus  desafios
sociais diários.
Palavras-chave: Indisciplina. Família. Escola.

ABSTRACT
Indiscipline at  school is  one of the main reasons for a significant deficit  in the teaching-
learning process,  causing  poor  student  performance.  The teacher  also feels  frustrated and
unmotivated in his career when faced with this reality. This article has the theme "Indiscipline
at  school:  causes  and  contributions  of  the  teacher  to  solve  the  problem".  As  a  general
objective, we seek to investigate the causes of indiscipline in the classroom, as well as the
teacher's practices, through the challenge of indiscipline in the school environment. In relation
to specific objectives, we seek to detail the causes of indiscipline and analyze the knowledge
necessary to mediate conflicts in the classroom, seeking to understand why students become
undisciplined individuals and how the teacher can act effectively in the face of this reality so
present in everyday life. everyday life. everyday life. everyday life. our school. everyday life.
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The methodology used was a qualitative bibliographic research, of bibliographic character,
using studies and reflections of theorists with predominant scientific base. After the analysis,
it was possible to verify that the problem of indiscipline needs to be combated with avidity
and commitment from the teacher and the school in general. It is up to the teacher to promote
change through attitudes of awareness, not by imposition, but by revising his concepts in front
of his students and their families, with their daily social challenges. Keywords: Indiscipline.
Family. School.
Keywords: Indiscipline.Family.School.

1 INTRODUÇÃO

Temos vivenciado situações difíceis e conflituosas no ambiente escolar no que diz

respeito à relação professor-aluno, refletindo no processo educativo e social dos indivíduos. A

escola  tenta  refletir  as  possíveis  causas  dos  problemas  que  atingem  as  famílias,

consequentemente a indisciplina concentrada na humanidade e o fracasso na aprendizagem

dos  alunos,  gerando  desmotivação  nos  docentes.  Diante  dessa  realidade,  é  que  surgiu  a

necessidade de analisar as causas da problemática da indisciplina escolar.

Adotando como tema “Indisciplina na escola: causas e contribuições do professor

para solucionar a problemática”, o trabalho tem como objetivo principal investigar as causas

da indisciplina na sala de aula e as práticas do professor mediante o desafio da indisciplina no

ambiente escolar. E como objetivos específicos: identificar as causas da indisciplina; analisar

os saberes necessários para a mediação de conflitos na sala de aula e; compreender como o

professor pode atuar eficazmente diante dessa realidade tão presente em nosso cotidiano.

Sabendo  que  o  problema da  indisciplina  se  apresenta  como um desafio  a  ser

superado pela escola e que a maioria dos docentes encontra dificuldades em trabalhar com

esta  questão  no  dia  a  dia  da  sala  de  aula,  procurou-se  através  desta  pesquisa,  fazer  um

levantamento bibliográfico que pudesse fundamentar essa problemática, a qual se fez perceber

a  necessidade  de  inserir  novas  práticas,  em busca  da resolução do problema pela  escola.

Assim, o aluno pode compreender a necessidade de ter limites e seguir regras no ambiente

escolar, dispondo de um clima favorável e suscetível para a aprendizagem (TIBA 1995).

Para aprofundar o tema,  a pesquisa foi desenvolvida e fundamentada a partir de

obras de alguns autores, portanto é classificada como bibliográfica. Buscou-se diretamente

pesquisar e aprofundar-se em teóricos cujas pesquisas e estudos estão relacionados ao tema

em questão,  que é a indisciplina na escola.  Dentre os quais,  destacam-se: Aquino (1996),



Freire (2000), La Taille (1996), Gadotti (1999), Moralles (1999), Hillal (1995), Telles (1992),

Tiba (1995), Albuquerque (1999) e Brandão (1981).

A seção  2  da  pesquisa  apresenta  o  conceito  de  disciplina  para  que  possamos

entender como a ausência dela faz surgir às ações indisciplinares. Podemos perceber que a

indisciplina é um problema social,  fruto de vivências familiares e de ausência de regras e

normas  no  convívio  entre  as  pessoas  e  que  a  escola  tem grande  importância  ao  formar

indivíduos autônomos e com a capacidade de escolher  viver em harmonia ou em meio a

conflitos. 

Já a seção 3 aponta que uma boa formação dos docentes contribui para o sucesso

no  combate  a  indisciplina  e  que  certas  atitudes  dos  professores,  como  a  implantação

exacerbada  do  autoritarismo,  desencadeia  o  efeito  contrário,  provocando  mais  rebeldia  e

indisciplina dos alunos.

2 INDISCIPLINA ESCOLAR 

2.1 O conceito de indisciplina

Para abordarmos o conceito de “indisciplina”,  faz-se necessário primeiramente

esclarecer o termo de origem: “disciplina”. Buscou-se o conceito de disciplina presente no

dicionário, que diz:

Regime  de  ordem  imposta  ou  livremente  consentida.  Ordem  que  convém  ao
funcionamento  regular  duma  organização  militar,  escolar,  etc.  Relações  de
subordinação  do  aluno  ao  mestre  ou  ao  instrutor.  Observância  de  preceitos  ou
normas de submissão a um regulamento (HOLANDA, 1998, p. 224).

O  conceito  ressalta  a  importância  do  acatamento  a  ordens  e  a  subordinação,

deixando transparecer que a disciplina está relacionada com a imposição de normas a serem

seguidas. 

É perceptível também, segundo o conceito citado, que a disciplina é como uma

instituição da ordem, pressupondo um pacto de poder. Não se trata de uma hierarquia, mas de



uma sociedade onde as liberdades individuais são delimitadas e respeitadas. Portanto, pode-se

caracterizar a indisciplina como quebra deste pacto, causando alterações na sociedade.

Convém destacar que a construção da autonomia no desenvolvimento do aluno

favorece a sua conscientização e responsabilidade por suas ações, construindo seus valores,

defendendo seu ponto de vista e causando reflexões no individuo relacionadas à suas atitudes,

assim  como  ressalta  Freire  (1989,  p.  52)  em  um  conceito  sobre  atitudes  disciplinares:

“Disciplina é fazer o que devo e o que preciso”. As professoras, CABOCLO e PINTO (1996)

argumentam:

O  desenvolvimento  moral  é  um  processo  de  construção  interna,  através  da
interatividade com o meio. Trocar pontos de vista, discutir, escolher, favorecem a
autonomia e o despertar  da consciência moral.  A partir  deste desenvolvimento o
aluno  é  capaz  de  construir  seus  próprios  valores  e  pontos  de  vista  e  de  se
autogovernar por si mesmo. A essência da autonomia moral é levar o aluno a ser
capaz de levar em consideração os fatores relevantes, em jogo, em um processo de
escolha e, assim, decidir melhor. As crianças aprendem a tomar decisões acertadas
quando permitidos que elas efetivamente tomem decisões e por vezes experimentam
os  resultados  positivos  ou  negativos  daí  decorrentes.  Serão  responsáveis,  se
estiverem pais e professores atentos, acompanhando-as sempre, para fazê-las refletir
e comparar o que fizeram com o que deveria ter sido feito (CABOCLO; PINTO,
1996, p. 89).

As autoras ressaltam a importância da consciência moral, valorizando a autonomia

do  aluno.  Elas  destacam  ainda  a  responsabilidade  como  algo  necessário,  devendo  ser

acompanhado constantemente pela família, como também no ambiente escolar.

2.2 A indisciplina social

A formação da indisciplina na sociedade surge a partir da inadequação do sujeito

aos padrões estabelecidos para a realidade social (AQUINO, 1996).

A sociedade é um espaço de convivência,  onde os cidadãos vivenciam etapas,

evoluindo  progressivamente  em  suas  conquistas.  A  indisciplina  permite  avaliar  o  seu

funcionamento nas relações sociais, sendo notório que a educação exerce um papel relevante

nas interações dos indivíduos. De acordo com Brandão (1986 p. 100):



É preciso acreditar que, antes, determinados tipos de homens criam determinados
tipos de educação, para que depois, ela recrie determinados tipos de homens. Apenas
os que se interessam por fazer da educação a arma de seu poder autoritário tornam-
se sagrada e o educador, sacerdote. Para que ninguém levante um gesto de crítica
contra ela e, através dela, o poder de onde procede (BRANDÃO, 1986, p. 100).

A educação  permite  que  o  indivíduo  consiga  consolidar  seus  valores  e  sua

criticidade  no  meio  social,  como  forma  de  combater  a  violência  e  a  indisciplina  que  se

apresenta em algumas pessoas (FREIRE, 1989).

Vale ressaltar que a educação exerce o papel de instrumento político de poder na

sociedade.  A escola atua como mediadora do saber,  inserido em sua função institucional,

determinando o que será ensinado e a qual público os saberes serão destinados. É na educação

da comunidade, na educação como aprendizagem coletiva e como instituição particular que

acontece o processo que visa à instauração do poder no meio social (FREIRE, 1989).

Sendo  assim,  a  educação  atua  na  sociedade  como  um  mecanismo  que  gera

disciplina e indisciplina, visto que forma cidadãos e conduz à insatisfação, inúmeros outros

sujeitos (FREIRE, 1989). A indisciplina, segundo Brandão (1986, p. 103) se configura nos

interesses  sociais  “onde  surgem  interesses  desiguais  e,  depois,  antagônicos,  o  processo

educativo, que era unitário, toma-se partido, depois, imposto. Há educações desiguais para

classes desiguais, há interesses divergentes sobre a educação, há controladores”. 

Em algumas  situações,  o  que  se  propõe  como uma maneira  de  estabelecer  a

disciplina passa a revigorar a realidade da consciência indisciplinadora, opositora ao que se

estabelece no ambiente escolar (BRANDÃO, 1986).

A disciplina  apresenta-se  então  como o  controle  que  os  homens,  individual  e

coletivamente, exercem sobre as suas emoções, impulsos e instintos, administrando-os para

atingir o ideal no meio social (TELLES, 1992).

A disciplina tem como base o movimento de criação de valores que se apresentam

em todas as ações humanas e fazem com que o homem não atue apenas impulsivamente pelo

conhecimento  que  ele  tem  das  coisas.  É  a  sua  liberdade  que  o  dota  de  fazer  deste

conhecimento a criação ou destruição dentro do agir humano (LA TAILLE, 1999).

Consequentemente,  pode-se  dizer  que  os  valores  humanos  são  fatores

determinantes tanto no objetivo da produção do conhecimento científico e tecnológico, quanto

na natureza do seu uso, podendo atuar como agente criador e destruidor da humanidade (LA

TAILLE, 1999).



Nessa  perspectiva,  podemos  acrescentar  que  a  disciplina  e  a  ética  são

componentes  do  plano  de  ação  que  se  combinam numa condição:  a  ética  promove  uma

reflexão  á  cerca  de  valores  e  atitudes  sociais,  ressaltando  e  valorizando  a  empatia  e  a

disciplina, por sua vez, verifica os seus limites e cria suas possibilidades.

Na  formação  da  sociedade  e  no  reconhecimento  da  indisciplina  como  seu

constituinte,  a  educação  reflete  os  valores  que  devem ser  difundidos.  Portanto,  a  escola

funciona como equilíbrio entre  sujeito  e  sociedade,  visto  que os  valores  são relevantes  e

considerados como necessários  para a atuação do cidadão em sua comunidade (TELLES,

1992).

A sociedade,  em sua múltipla  estrutura de valores,  contra  valores,  dominação,

dominados, poder, opressão e libertação, necessita de uma concretização de conhecimentos

que se intensificam em um lócus: a escola, cujos principais objetivos são formar, aprimorar e

colaborar com a aprendizagem do sujeito (FREIRE, 1989). E como bem explica Telles (1992

p. 22):

Em  uma  sociedade  tão  complexa  quanto  a  nossa,  a  Escola  reveste-se  de  uma
importância  capital,  pela  sua  variedade,  pela riqueza de  seus  recursos e  por sua
organização.  Entretanto,  o  aumento  da  população  escolar,  o  crescimento  e  a
complicação da estrutura, como resultado das próprias exigências da sociedade, vão
provocar uma série de problemas que vêm se agravando e, se colocam a Escola em
crise,  clamam  por  soluções  urgentes  que  a  recoloquem  num  compasso  de
desenvolvimento harmonioso (TELLES, 1992, p. 22).

A escola busca realizar sua missão mais relevante, que é mediar junto aos alunos à

aquisição de saberes e conhecimentos. Exerce também um papel de extrema importância em

meio à indisciplina social, formando indivíduos com princípios e valores sociais, frutos de sua

formação no ambiente escolar.

Porém, a escola encontra-se desfavorecida em sua diligência e em seu propósito

de vencer a indisciplina em seus alunos. Como veremos a seguir, a indisciplina discente é um

grande obstáculo para que se obtenha uma educação de qualidade, formadora e libertadora,

tendo como prelúdio o desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito, individualmente.

A escola  é  uma  das  instituições  fundamentais  da  sociedade,  pois  é  onde  a

indisciplina social deve ser analisada com mais veemência, pois é o espaço mais apropriado



para inserir valores, ética e cidadania na vida das pessoas e dessa forma, instaurar e propagar

o respeito, a tolerância, a compreensão e a harmonia em todos os âmbitos e subjetividades.

2.3 As ocorrências indisciplinares na Escola

Ao nos referirmos à palavra “educação”, estamos contextualizando essa palavra

amplamente no que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, no

envolvimento da formação de determinados atributos humanos: físicos, morais, intelectuais,

estéticos  e  profissionais,  levando  em conta  o  papel  da  ação  humana  nas  relações  sociais

(FREIRE, 1989).

A  escola  trabalha  formando  por  meio  do  ensino,  e  tem  obtido  resultados

formativos ao proferir seu principal objetivo que é educar, isto é, proporcionar possibilidades

para  a  aquisição  de  conhecimentos,  habilidades  e  capacidades  propiciadas  pelo  ensino,

atuando com princípios reguladores da ação humana, em convicções e atitudes reais frente à

sociedade (TELLES, 1992).

Portanto, podemos perceber que há analogia entre educação e instrução, embora

sejam processos diferentes, pois se pode instruir sem educar, e educar sem instruir, conhecer

os conteúdos de uma disciplina e conhecer os princípios morais e normas de conduta. Tais

práticas  podem  se  apresentar  separadamente,  cabendo  ao  individuo  transformá-las  em

convicções  e  atitudes  efetivas  ao  se  deparar  com os  problemas  e  desafios  da  realidade.

(MORALLES, 1999).

O objetivo de educar não é resultado natural e colateral do ensino, devendo-se

supor por parte do educador um propósito intencional e explícito de orientar a instrução com

intuitos educativos (ALBUQUERQUE, 1999).

A indisciplina na escola representa uma ameaça para todo o processo de ensino-

aprendizagem, dificultando as práticas pedagógicas em prol de uma educação de qualidade,

principalmente porque o sujeito indisciplinado ao se opor a tudo o que é realizado na escola,

destrói o foco e o sentido das aulas, por conta da visão que ele tem do processo educativo.

(TELLES, 1992).

Diante do aluno indisciplinado,  muitas  ações  devem ser  refletidas  e  utilizadas

como reforço ao processo educacional de qualidade e ao reconhecimento da indisciplina na



escola.  Morales  (1999  p.  52) orienta  ao  professor  alguns  procedimentos  que  devem ser

adotados no sentindo de direcionar  os trabalhos  com seus alunos.  O professor  deve estar

incumbido de:

Dar orientação; Mostrar entusiasmo; Propor alternativas para a escolha dos alunos;
Elogio sincero;  Reforço do êxito;  Estimular a curiosidade; Estimular  o interesse;
Centrar  a  atenção;  Mostrar  a  relevância  do  que  se  estuda;  Criar  um  clima  de
confiança e satisfação (MORALES, 1999, p. 52).

É fundamental que o professor apresente uma educação em que o aluno participe

com intensidade do processo ensino-aprendizagem, caracterizando-se como personagem ativo

nas atividades e na vida escolar, como agente capaz de exercer suas habilidades e expor suas

ideias, democraticamente.

No  entanto,  a  indisciplina  tem  sido  constantemente  vivenciada  nas  escolas

públicas e privadas, apresentando-se como uma fonte de desgaste nas relações interpessoais,

principalmente quando associada a situações conflitantes e até mesmo violentas em sala de

aula.

É função da escola perceber o desenvolvimento dos alunos e suas necessidades

diante  da  realidade  apresentada  em  sala  de  aula,  como  também  garantir  as  condições

apropriadas  e  promover  atividades  reflexivas  para  os  educandos,  valorizando  assim,  o

processo de ensino-aprendizagem (ALBUQUERQUE,1999).

Muito se tem notado que a  disciplina escolar  não é  um fenômeno estático ou

repetitivo que tem mantido as mesmas características ao longo do tempo. Ao contrário, se tem

constatado que a disciplina está em constante evolução nas escolas sob vários aspectos, e não

se trata apenas de uma ampliação quanto à intensidade de manifestação, mas se apresenta em

expressões diferenciadas, complexas e criativas (VASCONCELOS, 1993).

A escola, ao realizar suas atividades, necessita estabelecer certos desafios para a

concretização dessa proposta, e que são, segundo Albuquerque (1999 p. 27):

Definir os recursos, especificar o que deverá ser feito em parceria com os estados e
com entidades da comunidade, para investir na melhoria da qualidade do ensino, por
exemplo,  em laboratórios  e  recursos  didáticos,  aí  incluídos  os  livros  de  textos;
Assegurar os recursos para sustentar a expansão do sistema do ponto de vista dos
gastos  correntes  de  manutenção  –  o  mais  sério  dos  três  desafios;  Acelerar  a
implantação  da  reforma  dos  conteúdos  curriculares  (ALBUQUERQUE,  1999,  p.
27).



O autor, ao apresentar essas propostas, ressalta a importância da escola perante o

desafio  de  construir  uma  educação  de  qualidade,  voltada  para  intensificar  a  formação

completa do aluno, para assim diminuir os atos indisciplinares em sala de aula. 

É importante salientar a questão dos relacionamentos interpessoais existentes na

escola. O relacionamento professor-aluno é um ponto que merece atenção e esclarecimentos,

pois  muitas  vezes  a  indisciplina  é  fruto  da  falta  de  afetividade  nesta  relação,  às  vezes

autoritária ou pseudolibertadora, onde tudo é permitido. Para Vasconcelos (1995 p. 30):

A  prática  pseudolibertadora  traz  consequências  terríveis.  Ela  exalta  o
descompromisso tanto do professor, quanto dos alunos: estes podem não assistir às
aulas  quando  não  quiserem  caso  contrário  estariam  “forçados”,  podem  falar  à
vontade, mesmo que sejam de forma diversiva e atabalhada sem um ouvir o outro,
podem assumir postura que acharem mais confortável, trazendo ou não o material de
aula. E a liberdade vai por aí afora, desenvolvendo um descompromisso total por
parte do professor, pois ele é um “igual”, não tendo o direito de intervir (“reprimir”,
exercer a autoridade). Ao querer ser “bonzinho” ele evita o acirramento do conflito
com  o  aluno,  o  que  revela  o  medo  ao  compromisso  que  isto  implicaria.  É  a
corrupção  pedagógica,  a  compra  do  aluno  seja  pela  falsa  afetividade,  pelo
rebaixamento  de  nível  de  exigência  ou  até  mesmo  pela  distribuição  de  notas
(VACONCELOS, 1995, p. 30).

Ao considerar que a indisciplina é um sério problema decorrente dos dias atuais,

não somente na escola, mas em toda a sociedade, se faz necessário conceituá-la para saber o

que pode ser considerado indisciplina e como os docentes e a família podem enfrentá-la.

2.4 O contexto familiar e a indisciplina

A família, que é a fonte principal de formação de valores humanos e éticos, está

repassando  descaradamente,  a  responsabilidade  de  educar  ou  mesmo  incumbindo  essa

responsabilidade,  para outros agentes sociais,  principalmente para a escola,  esquecendo-se

que o ambiente escolar não pode ser encarregado de desempenhar o papel de educar sozinho o

aluno, sem que haja uma parceria entre ambos. Segundo Tiba (1995, p. 36):

A necessidade de ter uma renda familiar que equilibre o orçamento doméstico tem
contribuído  para  que,  cada  vez  mais,  um  número  maior  de  mães  ingresse  no
mercado de trabalho. Isso traz como consequência o enfraquecimento das relações



familiares,  porque  os  filhos  ficam  soltos,  na  maioria  das  vezes,  ficam  na  rua
formando seus valores não pela ação direta da família,  mas por inúmeras outras
fontes, difusas e contraditarias (TIBA, 1995, p. 36).

Os problemas indisciplinares na escola, em alguns casos, podem se originar da

falta de imposição de limites e regras dentro do contexto familiar, muitas vezes ocasionadas

pela falta de acompanhamento e direcionamento dos pais. A carga intensa de trabalho dos

mesmos acaba interferir nas relações familiares, devido à falta de tempo para dar atenção

devida aos filhos (TIBA, 1995).

Esse tipo de insegurança é mais do que natural. Milhões de pais e mães do mundo se
sentem assim. Muitos chegam a ter medo de entrar com confronto com os filhos.
Não sabem o que pode resultar de um debate. No passado, os pais acreditavam que
os filhos lhes  deviam obediência cega  justificavam-se perante si  próprios  com a
crença de que estavam impondo uma linha de comportamento rígido para o bem das
crianças. Os jovens pais da geração de agora estão vendo os filhos crescerem e não
acreditam mais nisso. Aprenderam que pelo velho modelo,  os adultos  corriam o
risco de ser tiranos com as crianças, ser injustos e até mesmo usar os filhos como
saco de pancadas apenas para das às próprias frustrações. Acontece que muitos pais
modernos se tornaram modernos em excesso. Não sabem dizer não para nada. Com
isso prejudicam os filhos. A liberdade excessiva produz adultos sem noção de limites
e responsabilidade (TIBA, 1995, p. 11).

Segundo  Cabloco  e  Pinto  (1996,  p.  93),  existem  três  contextos  familiares

presentes na sociedade “pais autoritários, pais permissivos e pais democráticos”.

Os pais ditos como autoritários são pouco afetuosos, controladores e exigentes,

geralmente são rígidos ao se relacionarem com os filhos, estabelecendo padrões rigorosos de

conduta. Os filhos devem obedecer às normas, independente de suas vontades, sem contestar.

Diante da “desobediência”,  surgem as  ameaças  para intimidar,  inclusive até  com castigos

físicos. Essa postura dos pais acaba por gerar insegurança, falta de autonomia, ocasionando

baixa autoestima e desmotivação nos filhos, apesar de apresentarem obediência aos critérios

impostos.

Já  os  pais  definidos  como  permissivos,  segundo  as  autoras,  mantêm

permanentemente o diálogo e são afetuosos e amáveis, demonstrando atenção e interesse pelo

filho.  Porém,  não  impõem  limites  e  regras  no  ambiente  familiar  e  não  delegam

responsabilidades  aos  filhos,  pois  apresentam  dificuldades  em  demonstrar  autoridade  e

controle sobre eles. Por sua vez, não conseguem perceber como tais atitudes prejudicarão o



comportamento dos próprios filhos no contexto social em que estão inseridos, estimulando as

crianças a se tornarem indivíduos imaturos, inconsequentes e impulsivos.

No terceiro caso, os pais democráticos são mais equilibrados. Comunicam-se com

clareza e segurança, sem deixar de demonstrar carinho e afeto, instigando os filhos a expor

suas  opiniões,  são  permissivos  e  flexíveis,  mas  estabelecem  limites,  com  regras  claras,

objetivas  e  bem  direcionadas.  Tais  crianças  apresentam  maior  autocontrole,  autoestima,

iniciativa, sociabilidade e responsabilidade em seus atos.

É  notável  que  constantemente  as  famílias  tenham  apresentado  mudanças

significativas e desafios que as desestruturam, como o alcoolismo, o divórcio, as dificuldades

financeiras, a violência, etc., que acabam por interferir na vida escolar das crianças, como

reflexo das vivências no lar. Tais problemas sociais são responsáveis significativamente por

atos indisciplinares frequentes no contexto familiar.

A falta de estrutura familiar ou a desvalorização dela é um dos fatores que mais

dificulta o trabalho do docente em relação ao educando, pois esse não consegue atingir suas

pretensões intelectuais mediante os conflitos vivenciados no ambiente familiar. O aluno torna-

se o ser mais prejudicado por tudo isso, visto que entrará na escola desprovida de uma de suas

faculdades mais importantes da sua existência como sujeito, que é sentir-se amado, acolhido e

seguro para aprender e tornar-se um individuo critico, social e ético.

Sabemos que não é possível existir uma família que não apresente problemas de

qualquer  natureza,  todas  têm seus  desafios  a  serem vencidos  e  obstáculos  para  que  isso

aconteça. Entretanto, a construção de valores éticos e morais na vida de uma criança é uma

tarefa que deve ser delegada primeiramente para a família, para que, em seguida, possa ser

compartilhada com os professores e gestores. Não se deve responsabilizar apenas a escola no

tocante ao dever de educar e disciplinar o indivíduo. 

2.5 A participação da escola

O objetivo  principal  da  escola  é  formar  para  a  cidadania  e  qualificar  para  o

trabalho, segundo o que dizem a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB 9394/96).  Deve-se destacar  também que a  escola  precisa  ter  como foco,

impreterivelmente, a mediação dos conteúdos científicos construídos pela humanidade através

do processo de ensino e aprendizagem. Se ela consegue preparar indivíduos que possuem



conhecimentos sólidos, apresentam boas relações interpessoais, de respeito ao próximo e que

saibam dialogar quando há necessidade, pode-se considerar que seu objetivo fora alcançado.

Muitos  estudiosos  e  educadores  como  Gadotti  (1995);  Aquino  (1996);

Vasconcelos  (1993) e outros,  tem questionado:  O que está  acontecendo  com a  educação,

atualmente?  Qual  o  verdadeiro  papel  da  escola  para  com os  seus  alunos?  A escola  tem

formado verdadeiros cidadãos? Qual o tipo ideal de homem que a escola deve se preocupar

em formar para que atue no meio social, conscientemente?

É  necessário  que  encontremos  respostas  para  esses  questionamentos,  pois  as

escolas estão se tornado um campo de guerra, que incomodam e geram insatisfação por parte

dos professores e de todos que formam o núcleo escolar.  O grande desafio é realizar um

trabalho efetivo  e  funcional,  com a  equipe  gestora,  cujo objetivo  seja  descobrir  quais  os

recursos  possíveis  que  poderão  ser  utilizados  no  combate  ao  grande  problema  que  é  a

indisciplina.  A função da escola não deve  se perder  em seu propósito  que é  a  educação,

conforme diz  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação (LDB 9394/96):  formar  cidadãos

capazes de compreender  criticamente a realidade social  e  que sejam conscientes dos seus

direitos e responsabilidades, desenvolvendo- lhes os valores éticos e o aprendizado. 

Conviver com outras pessoas no contexto social exige o cumprimento de regras

que permeiam as relações interpessoais, sendo imprescindível o diálogo entre as pessoas, o

respeito e a colaboração entre os indivíduos. Portanto, a escola deve atuar como principal

responsável para estabelecer limites e regras com o intuito de ajudar e orientar educandos,

tornando-os  mais  independentes  e  conscientes.  Aquino  (1966,  p.  22)  comenta  sobre  essa

realidade e enfatiza: “A escola que não educa, apenas domestica”. Taille (1999, p. 34) ainda

complementa, dizendo que:

Crianças precisam aderir a regras e estas somente podem vir de seus educadores ou
pais. Os limites colocados por estas regras não devem ser vistos como negativos,
pois o limite situa, dá consciência de posição ocupada dentro de algum espaço social
(TAILLE, 1999, p. 34).

A aprendizagem acontecerá de maneira mais eficaz caso se solidifique em um

ambiente  propicio  para  tal,  com compreensão de  limites,  respeito  pessoal  e  com a  outra

pessoa e o senso de trabalho coletivo, gerando dessa forma uma conscientização.



A manutenção da disciplina é de suma importância para que a escola consiga obter

êxito em seus principais objetivos. Entretanto, ela não pode ser imposta por meio de coerção,

nem tão pouco por autoritarismo, pois se estabelecida dessa maneira, não será eficaz, visto

que  não  contribuirá  na  formação  de  indivíduos  independentes,  maduros  e  críticos.

Normalmente os alunos obedecem aos professores apenas por medo das consequências da sua

desobediência. A coerção e autoritarismo geram revoltas, causando mais problemas sociais.

Muitas vezes, o aluno acaba por esconder seus atos e acaba por não assumir suas atitudes,

demonstrando ser irresponsável em suas ações (TAILLE, 1999).

A estratégia de algumas escolas de oferecerem recompensa aos alunos diante de

um bom comportamento não é viável, pois se por um lado motiva os alunos, por outro acaba

por não estimular a autonomia dos mesmos, gerando a falta de consciência em compreender

quais atitudes corretas devem ser tomadas nas mais variadas situações sociais. É preciso uma

postura  coerente  por  parte  da  escola,  não  apenas  repressiva,  mas  sim,  apresentando  um

posicionamento que transmite respeito aos direitos dos alunos de expressarem suas opiniões,

participarem do que é proposto e compreenderem o motivo de ouvirem “não”, em algumas

situações (GRAMSCI, 1987). Sobre essa questão Gramsci (1987) ainda escreveu:

A disciplina não anula a personalidade no sentido orgânico, apenas limita o arbítrio e
a impulsividade irresponsável, para não falar da pretensiosa vaidade de sobressair. A
disciplina,  portanto,  não  anula  a  “personalidade  e  liberdade”:  a  questão  da
personalidade e liberdade se coloca não pela disciplina, mas pela origem do poder
que ordena a disciplina. Se esta origem é democrática, ou seja, se a autoridade é uma
função  técnica  especializada  e  não  um  arbítrio  ou  uma  imposição  extrínseca  e
exterior, a disciplina é um elemento necessário de ordem democrática, de liberdade
(GRAMSCI 1987, p. 42).

A parceria família-escola deve está presente com o objetivo de buscar soluções

para diminuir os índices de indisciplina. Sabe-se que muitas famílias precisam de apoio e

suporte da escola, por isso existe a necessidade de uma proposta pedagógica cujo foco seja a

formação de verdadeiros cidadãos conscientes, com ética, respeito e que saibam exercer seus

direitos e deveres na sociedade.

A sociedade também não deve se isentar  de sua contribuição para amenizar  a

ocorrência de indisciplina, apoiando a escola nesse desafio diário e árduo. Vale destacar que

para obtermos sucesso nessa problemática, precisamos da valorização da educação com uma

política educacional bem direcionada, democratização política e econômica, igualdade social,



salários  mais  dignos  para  todos  (principalmente  para  os  professores),  empregos,  saúde,

moradia e segurança, pois somente assim, os cidadãos conseguirão transformar sua realidade

social. 

Os  traços  que  caracterizarão  a  criança  e  o  jovem  ao  longo  de  sua  vida,  não
dependerão  exclusivamente  das  experiências  vivenciados  na  família,  mas  das
inúmeras  aprendizagens  que  o  indivíduo  realizará  em  diferentes  contextos
socializadores, como na escola. Sendo assim, uma relação entre professores e alunos
baseada no controle excessivo, na ameaça e na punição, ou na tolerância permissiva
e  espontaneístas,  também  provocará  reações  e  uma  dinâmica  bastante  diferente
daquela inspirada em princípios democráticos (TIBA, 1995, p. 98).

Sabemos que o principal objetivo da escola é contribuir na formação do discente.

Assim sendo,  é  preciso  refletir  os  motivos  para  o “sim” e  para  o “não”.  Se  os  pais  dos

docentes  não  explicam  as  suas  decisões,  fica  complicado  para  o  aluno  entender  todo  o

contexto da decisão. Vasconcelos (1993, p. 87) aponta que “para poder enfrentar o problema

da disciplina, é necessário compreendê-lo, ou seja, entender o que está acontecendo hoje com

a disciplina na sala de aula, na escola e na sociedade”. É de suma importância reconhecer que

a indisciplina se faz presente na escola, mas é fundamental compreender todo o contexto que

está  em volta  desse  problema e  como o  aluno  é  afetado  por  conta  disso,  destaca  Celso

Vasconcelos.

Há muito tempo, as escolas são penalizadas e os professores se deparam com

dificuldades  para  exercerem seu  trabalho  em uma  sala  repleta  de  alunos  indisciplinados.

Entretanto, a indisciplina não tem somente as famílias,  os docentes e alunos como únicos

responsáveis por esse dilema. 

Se a indisciplina escolar  for  comparada com a social-fome,  mortalidade infantil,
desemprego,  neonazismo,  tráfico de  drogas,  corrupção,  assalto,  sequestro,  roubo,
trote, danificação dos equipamentos públicos, lixo no chão, desrespeito à faixa de
pedestre, excesso de velocidade, passar em sinal vermelho, dar troco com bala ou
chiclete, não registro de funcionários, não emissão de nota fiscal, não pagamento de
imposto de renda, extermínio de crianças, etc – até que a indisciplina escolar não
parece tão grave (VASCONCELOS, 1993, p. 13).

Em razão disto, Buarque (1996 p. 37) esclarece:

Nós começamos a redescobrir a necessidade de uma ética que conduza o processo
social.  O processo social  não vai  pelo bom caminho, apenas graças ao avanço e
melhoria das máquinas e do conhecimento. Ele pode herdar um hábito perverso,
negativo. Então para conduzir a humanidade é preciso ter uma ética (BUARQUE,
1996, p. 37).



A escola precisa ponderar sua organização e laboração, para que os princípios

éticos sejam readquiridos na relação professor-aluno, na seleção objetiva e consciente das

técnicas e instrumentos de planejamento de maneira efetiva, na elaboração de um plano de

desenvolvimento  na  escola  mais  enérgico,  tendo  inclusive  uma  nova  concepção  sobre

disciplina escolar e de que forma surgem as relações de poder no exercício da liberdade e da

autoridade. 

Faz-se  necessário  que  a  escola  trabalhe  de  maneira  eficaz  e  precisa,  com um

proposito  claro quanto á formação de um indivíduo autônomo,  participativo e  consciente.

Cabe  a  esse  novo  posicionamento,  estabelecer  ações  que  valorizem a  ética  associada  às

relações humanas. Abaixo, destacamos alguns problemas observados por pesquisadores, que

podem provocar ações indisciplinares no ambiente escolar (BUARQUE, 1996):

 Currículo escolar  mal  elaborado:  a  falta  de entusiasmo e motivação se deve
especialmente pelo fato das escolas não possuírem um currículo escolar com
conteúdos que despertam o interesse e curiosidade dos alunos, favorecendo a
desmotivação  e a distração durante as aulas.

 Despreparo  dos  gestores:  É  preciso  investir  em  cursos  de  formação  para
gestores  e  coordenadores  pedagógicos,  cujo  objetivo  seja  uma  preparação
adequada e eficiente que os tornem prontos para exercer a função que lhe é
atribuída, obtendo mais sucesso. Alguns diretores não conseguem realizar um
bom  trabalho  pedagógico  e  isso  acaba  provocando  a  descrebilidade  em
professores e alunos.  

 Salas  de  aula  lotadas:  O  Conselho  Estadual  de  Educação  estabelece  que  o
número de alunos em uma sala de aula deve ser de 30 a 35 alunos. Entretanto,
muitas vezes, essa orientação não é seguida e isso acaba dificultando o trabalho
do docente, haja vista que o mesmo não consegue ministrar aulas com qualidade
devido a essa grande demanda que lhe é imposta, encontrando-se sem condições
de atender a dúvidas e as necessidades individuais do alunado.

 Falta de unidade no grupo de profissionais e colaboradores: Em alguns casos, a
coletividade  não  é  valorizada  pelos  profissionais,  não  há  parceria  entre  as
pessoas  que  formam  a  escola.  Faz-se  necessário  que  haja  discussão  dos
problemas  que  surgem,  de  maneira  aberta  e  democrática.  O projeto  político
pedagógico,  na  maioria  das  vezes,  depois  de  elaborado  é  esquecido  e
abandonado ao longo do ano por todos os profissionais envolvidos.

 Participação escassa dos pais na escola: É importante que haja um investimento
eficaz da escola na tarefa de orientar os pais na educação dos filhos, fazendo um
acompanhamento familiar constante. Na maioria das vezes, a escola convoca os
pais somente para assinar os boletins e ouvir reclamações dos professores.

 Desvalorização  dos  docentes  e  precárias  condições  de  trabalho:  A
desvalorização do professor é um problema preocupante em nossa sociedade.
Baixos  salários  que  não  atendem  suas  necessidades  básicas,  levando-o  a
exaustivas  jornadas  de  trabalho  com  o  intuito  de  aumentar  sua  renda.
Infelizmente  não  existe  uma  preocupação  das  autoridades  em  melhorar  as
condições  de  trabalho  do  professor  como:  aquisição  de  material,  boas
instalações, número reduzido de aluno por turmas e outros mais. 



É  notório  que  a  escola  mudou  ao  longo  do  tempo,  mas  ainda  não  possui

autonomia e liberdade para atuar, sempre se sujeita a receber do governo critérios e normas a

serem seguidas. A comunidade não pode projetar suas ideias e propor ações efetivas. O Estado

apenas cumpre a Lei, esquecendo-se de buscar soluções para os problemas desafiadores que

se apresentam diariamente no ambiente escolar. 

Quando tivermos o apoio verdadeiro e genuíno das famílias e das comunidades no

ambiente escolar, com respeito e cooperação, aí sim, teremos sucesso rente aos desafios de

conquistar a disciplina tão almejada por todos.

Seguindo essa temática,  a escola precisa, juntamente com o apoio de todos os

atores sociais que compõem a instituição, valorizar as regras estabelecidas com coerência e

atender  as  necessidades  de  todos  que  fazem  parte  do  contexto  educacional.  Sobre  isso

Vasconcelos (1993 p. 86) comenta que:

O professor deve propiciar o estabelecimento em conjunto das regras de trabalho em
sala de aula, através do levantamento das necessidades dos alunos e da escola, da
avaliação das regras existentes (...). No entanto se o processo das normas for feito de
maneira ingênua ou “aligeirada” pode perder toda sua significação. Mais do que
chegar a “Regras da classe e da Escola”, trata-se de um processo de conscientização
(VASCONCELOS 1993, p. 86).

Levando  em consideração  as  fundamentações  teóricas  de  Vasconcellos (1993)

citadas acima, podemos concluir que a construção das regras é de extrema importância, pois

atua de maneira eficiente no processo de conscientização do aluno frente a seus direitos e

deveres como cidadão, fazendo-o compreender que ao exercer a cidadania com ética ele está

se tornando um sujeito crítico participativo e que toma decisões coerentes. 

Os conselhos de classes e grêmios estudantis são fundamentais para as discussões

de possíveis problemas encontrados na escola. Neles, os alunos podem expor suas opiniões,

com liberdade, responsabilidade, sem desrespeitar os demais envolvidos. Assim, a disciplina

ficará  mais  fácil  de  ser  alcançada  e  certamente  bons  resultados  na  aprendizagem  serão

conquistados.

Foi  possível  observar  ao  longo dessa  seção,  que  existem alguns  aspectos  que

podem contribuir  para  que a  indisciplina ocorra,  entretanto  não podemos concluir  que  as

ações indisciplinares acontece somente no ambiente escolar. É fundamental a participação e o



empenho do Estado e da família  na solução da problemática em questão,  para que dessa

maneira, encontrem uma saída eficaz em meio à situação vivenciada. 

A escola  precisa  exercer  a  função  social,  além  da  educativa,  valorizando  e

ressaltando para os alunos a importância de atitudes solidárias, cooperativas, envolvendo o

respeito e a  participação dos mesmos no contexto social,  de forma consciente.  Apesar de

vivermos  em  mundo  repleto  de  conflitos  e  desequilíbrio  social,  é  primordial  que  as

instituições de ensino atuem nessa questão (FREIRE, 1989).

3 POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO DA INDISCIPLINA POR PARTE DOS

DOCENTES

3.1 Autoridade e Autoritarismo

Mesmo perante as inúmeras mudanças que ocorreram ao longo do tempo no meio

social, principalmente em relação ao avanço tecnológico, o professor ainda permanece sendo

o  principal  indivíduo  atuante  no  processo  educativo,  trabalhando  com vigor  para  que  os

alunos  possam  ter  uma  formação  completa,  tanto  em  relação  aos  conhecimentos  e  aos

aprendizados,  como  também  na  conscientização  da  necessidade  de  atitudes  cidadãs  e

igualitárias. O docente sempre é um referencial significativo para o educando.

Percebe-se  que  existem  professores  com  muitas  dificuldades  em  manter  a

autoridade e a disciplina por meio do exercício da liberdade sem, contudo, pôr em prática o

autoritarismo. Considerando que a liberdade, o diálogo e a disciplina são indispensáveis para

a realização de um trabalho pedagógico de qualidade,  se faz necessário que ação docente

esteja comprometida com uma prática igualmente qualitativa tanto do ponto de vista formal

quanto político.

Diante dessa questão, a atuação do professor deve ser realizada com autoridade.

Ter  autoridade  não significa ser  rude e  autoritário,  mas  significa  exercer  a  docência  com

segurança e firmeza, auxiliando o aluno na construção do conhecimento.



Sobre autoridade, Tiba (1995, p. 45) afirma que: “(...) é um princípio de equilíbrio

(...)  o  que,  de  fato,  caracteriza  autoridade  é  a  relação  de  solidariedade,  bem  como  a

inexistência de uma relação de dominação”.

A autoridade é conquistada quando a relação de dominação se sobressai diante da

relação de solidariedade. Sobre isto, Vasconcelos (1993, p. 45) comenta sobre a postura que o

professor precisa ter:

O professor precisa exercer sua autoridade nos níveis:  Intelectual  – ser capaz de
refletir,  não  ser  dogmático  nem fechado;  ser  capaz  de  rever  os  pontos  de  vista;
demonstrar inteligência no trato com a realidade; ir além do senso comum. Ético –
ter  princípios;  estabelecer  parâmetros  e  ser  coerente;  revelar  senso  de  justiça;
apresentar  traços  de  firmeza  de  caráter;  ter  compromisso  com  o  bem  comum.
Profissional – ser competente; ter domínio da matéria e metodologia de trabalho;
empregar com segurança os conceitos e técnicas; ser interessado; demonstrar ânimo
no que faz; preparar muito bem suas aulas; estar atualizado; Humano – ser capaz de
perceber e respeitar o outro como pessoa (VASCONCELOS, 1993, p. 45).

A autoridade do professor deve ser construída com uma parceria professor-aluno,

tendo em vista que a disciplina, tanto na vida escolar como na vida familiar, surge a partir das

vivências  sociais,  dentro  e  fora  da  escola,  sem,  contudo,  ser  espontaneísta,  quando  tudo

acontece e o professor não modifica sua postura diante dos problemas. O professor precisa

assumir uma autoridade para desenvolver um trabalho de disciplina escolar.

A autoridade é necessária como a liberdade. É preciso deixar de aceitar de um lado o
autoritarismo e, de outro, a licenciosidade. Porque na licenciosidade tu também não
tens  liberdade,  tu  tens  anarquia,  não  no  sentido  filosófico,  tu  tens  ‘nada’,  tem
‘bagunça’ (FREIRE, 1989, p. 5).

Mediante uma maior reflexão sobre a importância da autoridade, Gadotti (1995, p.

71) também comenta:

De um lado é preciso uma práxis,  uma ação sobre o outro,  mas para que o ato
educativo tenha efeito, essa ação deve ser superada pela ação do outro. É a dialética
da autoridade e da liberdade. Sem essa dialética não há educação. Toda pedagogia
que tentar suprimir um dos pólos da relação, cedo ou tarde fracassará (GADOTTI,
1995, p. 71).



Freire  (1989) e  Gadotti  (1995) afirmam com veemência  que para acontecer  o

desenvolvimento do individuo, é necessário reflexão e ação, e que isso não pode acontecer se

não existir interação entre os envolvidos no processo educacional. Sendo assim, a verdadeira

disciplina  é  construída  mediante  a  interação do sujeito  com os  outros  e  com a  realidade

existente.

3.2 Relação professor-aluno

Para a construção da disciplina, um bom relacionamento do professor com o aluno

se faz necessário, principalmente quando esta relação tem como base o respeito mútuo e o

diálogo. Mas, por medo de perder o controle da sala de aula, alguns docentes não interagem e

nem mantêm uma relação harmoniosa com o aluno, apenas consideram os mesmos como

“objetos de trabalho” que devem permanecer distante, apenas obedecendo, e isto dificulta o

desenvolvimento da autodisciplina.

Alguns docentes precisam compreender que o aluno é um ser em formação e,

portanto, precisa expressar sua opinião, participar da construção das regras com coerência e

acima de tudo, precisa questionar as informações que recebe. O educando vive uma realidade

com novos valores e o educador não pode exigir que este mostre uma conduta que esteja fora

de  sua  realidade  social,  ou  seja,  um  comportamento  obediente,  passivo,  sem  apresentar

questionamentos, sem criticidade.

Na sociedade atual pede-se que cada um seja ativo, autônomo, criativo, original e só
quando se passa pelo portão da escola nosso anacronismo pedagógico não permite
descobrir formas alternativas de lidar com essas crianças que já vêm com uma carga
de informações enorme e com outros padrões de comportamentos (AQUINO, 1996,
p. 38).

Aquino (1996) diz que o professor e a escola em geral, precisam criar estratégias

para lidar com os alunos, aproveitando e valorizando o conteúdo e vivências que eles trazem

de casa para a escola,  porém, para que isso aconteça,  o educador precisa apresentar uma

postura  diferente,  acabando  com  as  reclamações,  sem  repassar  o  problema  para  outras

pessoas, tomando para si sua sala de aula, com respeito por seus alunos. 



Precisa  também aprender  a  interpretar  o  que  realmente  é  indisciplina,  pois  às

vezes algumas atitudes podem ser uma resposta do aluno a uma insatisfação em relação à

metodologia  adotada.  Portanto,  deve  reavaliar  sua  prática  pedagógica,  que  pode  estar

valorizando demais o conteúdo e esquecendo a afetividade, fundamental na relação professor

e aluno. Em uma pesquisa realizada por Hillal (1995, p. 65) sobre a relação professor-aluno,

ela descobriu que:

A qualidade do professor que mais evidenciou foi à simpatia pelos alunos, ou seja, a
sua disponibilidade afetiva positiva. O interesse do professor pelos alunos e pelo seu
trabalho é o que se apresenta como mais importante. A frieza e o desinteresse do
professor mostrando-se como a característica principal de sensibilidade negativa. A
causa da relação antipática é a rejeição expressa na agressividade do professor, pois
muitas vezes inconscientemente, responde às reações do aluno como se ele fosse um
adulto (HILLAL, 1995, p. 65).

Certamente o professor não poderá resolver todos os problemas de indisciplina,

pois  existem  outros  fatores  sociais  que  influenciam  comportamentos  considerados

indisciplinados. Mas, se o educador altera suas atitudes e faz prevalecer a dialogicidade, o

respeito,  o  trabalho  coletivo  e  a  autoavaliação  no trabalho  pedagógico,  provavelmente,  a

turma irá perceber a legitimidade da autoridade do professor. Essa percepção aconteceria na

prática, na sala de aula, nas vivencias ocorridas no ambiente escolar e não por imposição.

Essa nova disciplina será um desafio e se tornará prazerosa para alunos e professores.

3.3 Formação de professores

Os  cursos  universitários  preparam  os  profissionais  da  educação  por  meio  de

recursos e procedimentos didáticos. Entretanto, essa formação não é suficiente para atender

aos alunos de hoje que estão inseridos em um contexto de novos valores políticos e sociais. É

necessária  uma nova proposta  para  a  formação docente,  de  forma  atualizada,  dinâmica  e



continua, para que os professores possam exercer seu trabalho de maneira mais significativa

em conhecimentos e conteúdos, com desenvolvimento de habilidades e competências. Dessa

forma, será mais fácil conseguir avanços e realizar conquistas frente ao desafio da indisciplina

escolar.

Na sua sala de aula, o professor pode transformar o seu espaço, por meio de uma

reflexão crítica e uma nova prática pedagógica. As formações de professores, em sua maioria,

contemplam a  dimensão  teórica  e  pouco  as  técnicas  de  ensino.  Mas,  alguns  fatores  têm

direcionado  discussões  sobre  a  formação do professor  especialmente  para  a  dimensão da

ciência política.

As classes  dominantes  brasileiras  e  o  Estado que as  representa já demonstraram
fortemente a  que viram: não resolver  nenhum dos problemas sociais básicos das
classes trabalhadoras (...) essa constatação aponto para a necessidade dos educadores
comprometidos  com  a  educação  das  classes  trabalhadoras  e,  portanto  com  a
transformação social, se organizarem para retirar a escola do domínio que as classes
dominantes  exercem sobre  ela  e,  ao  mesmo tempo cobrar  dos discursos  oficiais
aquilo que até agora só tem ficado no papel (ALBUQUERQUE, 1999, p. 52).

Um professor consciente em relação à politica exprime em sua sala de aula o

combate à opressão, visto que, ele atua junto aos alunos coerentemente conforme suas atitudes

e valores que acredita, mesmo quando está fora do ambiente escolar.

A consciência política do ato pedagógico se reflete também na práxis do educador

ao  definir  objetivos  que  devem  ser  atingidos  para  obter  resultados,  os  conteúdos  e  os

procedimentos metodológicos a serem utilizados na escola, de acordo com a heterogeneidade

de sua turma e suas necessidades.

A postura  política  do  educador  se  corporifica  no  momento  que  ele  seriamente
planeja  e  depois  executa  o  seu  programa  de  ensino.  Esse  trabalho  exige  um
compromisso de reflexão sobre a prática pedagógica concreta e social  onde essa
prática se insere (MORALES, 1999, p. 42).

A formação do docente em uma dimensão técnica é outro aspecto que merece

consideração. Neste caso, o professor é visto como especialista, privilegiando-se do domínio

de conteúdos e das técnicas utilizadas para repassá-los, sendo a técnica vista como ponto de

partida e chegada do processo educativo. Aquino (1996, p. 21) aponta que “em educação, um



método nunca pode exigir uma atenção centralizada. Como tal ele é importante e deve ser

cultivado como toda perspicácia e profundidade. Mas não pode ser nunca o princípio e o fim

do esforço educativo”.

As técnicas são importantes a partir do momento que contribuem para o trabalho

do professor na mediação do processo de ensino-aprendizagem. Porém, quando essa formação

transforma o professor em um simples executor de uma ação mal planejada e dirigida por

outrem, a mesma acaba por se perder em sua função principal.

Os cursos acadêmicos que formam professores, apesar de apresentarem um caráter

discursivo,  técnico  e  fora  do  contexto  real,  não  podem  ser  considerados  unicamente  os

culpados pela baixa qualidade do ensino nas escolas, apesar de ser uma parte relevante, elas

por si só, não formam docentes.

A formação do professor acontece diariamente, na sua prática reflexiva, no seu

cotidiano, na sua história de vida, em suas experiências pedagógicas desafiadoras. A questão

do professor reflexivo, portanto, não se dá apenas na sua formação inicial, mas sim, na sua

busca constante por conhecimentos, continuadamente, como o pesquisador que reconhece que

a pedagogia está sempre em constante mudança, levando em conta que o ser humano sempre

se inova e apresenta diversificação em suas relações sociais.

Os cursos de formação continuada precisam ser oferecidos em maior escala, com

acessibilidade para todos que fazem parte do processo educativo e de acordo com as reais

necessidades dos professores. Morales (1999, p. 71) discorreu dessa forma sobre tal assunto:

Os professores  na  hora  de  trabalharem as  propostas  sugeridas  e  geralmente  mal
dirigidas pelos programas e cursos, em um esforço para redimensionar sua prática
pedagógica,  apresentam-se  inseguros:  não  sabe  como  encaminhar  de  modo
adequado o ensino, diante de um quadro teórico que eles têm que assimilar (mas que
não partem de suas necessidades reais) e de uma reflexão diferente que viriam em
sua própria experiência como alunos e professorandos (MORALES, 1999, p. 71).

As atividades  cotidianas  do  professor  é  fator  relevante  em sua  formação.  Ao

desempenhar  suas  funções  diárias,  o  professor  consolida  sua  visão  de  mundo,  percebe  a

realidade social em que vive e a sua missão de educar e formar indivíduos (TELLES, 1992).



O conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, mas ele não é
só fruto da vida na escola. Ele provém também de outros âmbitos e muitas vezes,
exclui de sua prática elementos que pertencem ao domínio escolar. A participação
em  movimentos  sociais,  sindicais  e  comunitários  pode  ser  mais influência  no
cotidiano do professor que a própria formação docente que recebeu academicamente
(TELLES 1992, p. 39).

Morales (1999, p. 35) complementa:  “A formação de professor é, portanto, um

processo permanente que se faz no cotidiano, através das dinâmicas de formação-ação e da

investigação-formação”.

A prática educativa reflete a biografia do professor e a história das suas práticas

sociais e pedagógicas. É um processo de construção e reconstrução, onde pode ser abolida e

desconsiderada  ou  reproduzida  através  de  tradições  e  costumes,  na  elaboração  de  novas

metodologias e/ou vivências pedagógicas.

É relevante ressaltar que, qualquer projeto de melhoria da qualidade do ensino só

obterá resultados significativos e duradouros, se o docente for valorizado com dignidade e da

maneira  correta,  com respeito,  boa remuneração e com boas escolas,  boas infraestruturas,

materiais didáticos disponíveis e ferramentas tecnológicas atualizadas. 

A valorização  adequada  e  pertinente  dos  profissionais  da  educação  perante  a

sociedade e perante “si mesmos” é o início de um ensino mais justo, democrático e de boa

qualidade, levando-se em consideração a responsabilidade do Estado para com a educação da

nação.

4 METODOLOGIA UTILIZADA

O presente trabalho seguiu uma abordagem qualitativa, com caráter bibliográfico,

sendo  estruturada  mediante  estudos  de  autores  que  se  aprofundaram com intensidade  na

problemática  em  questão.  Aquino  (1996)  definiu  os  atos  indisciplinares  como  condutas

desordenadas,  citando  como  exemplo  as  bagunças,  a  agressão  física  e  verbal,  brigas,

palavrões, ameaças e falta de respeito.

[...] A estruturação escolar não poderá ser pensada apartada da familiar. Em verdade,
são  elas  as  duas  instituições  responsáveis  pelo  que  se  denomina  educação  num



sentido amplo. Só que o processo educacional depende da articulação destes dois
âmbitos institucionais que não se justapõem (AQUINO, 1996, p. 42).

As reflexões de Aquino e suas obras, bem como dos demais autores, contribuíram

para que pudéssemos definir como bibliográfica a metodologia adotada para o trabalho que

fora  apresentado,  alicerçado  em  uma  base  teórica  de  qualidade  para  o  embasamento  da

investigação desenvolvida.

Foram  analisadas  várias  contribuições  culturais  e  científicas  relacionadas  à

temática para que fosse possível a conclusão do estudo e a sua fundamentação. Citações de

várias obras de autores diferentes, entre os quais podemos destacar: VASCONCELOS (1993);

FREIRE  (1989);  MORALLES  (1999)  e TIBA (1995),  entre  outros,  que  também  foram

relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, visto que puderam nortear e contribuir para

um resultado eficaz e preponderante. 

Os posicionamentos tomados no decorrer do estudo em questão foram auxiliados

pelas obras e reflexões dos autores consultados e que serviram de referencial para a formação

do corpus do presente texto.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram  analisadas  nesse  trabalho  várias  contribuições  culturais  e  científicas

relacionadas com o assunto em questão. Desta maneira, foram retiradas e analisadas muitas

citações  de obras  de  diversos  autores,  entre  os  quais  podemos  destacar  VASCONCELOS

(1995); AQUINO (1996) e TIBA (1995).

Na  seção  2,  mais  especificamente  no  subtópico  2.2,  podemos  concluir  que  a

indisciplina escolar está associada diretamente com o meio social, pois afeta as relações entre

os indivíduos. Vejamos a seguir o que o autor afirma no quadro 1:

Brandão 1986

É preciso acreditar que, antes, determinados tipos de homens criam determinados tipos de
educação,  para  que  depois,  ela  recrie  determinados  tipos  de  homens.  Apenas  os  que  se
interessam por fazer da educação a arma de seu poder autoritário tornam-se sagrada e o
educador, sacerdote. Para que ninguém levante um gesto de crítica contra ela e, através dela,
o poder de onde procede (1986, p. 100).



Brandão ressalta com essa afirmação que a escola é capaz de instituir valores na

sociedade e  que o  professor  atua  diretamente  como agente  transformador  e  influenciador

diante de seus alunos.  O docente acaba exercendo um papel de autoridade,  estabelecendo

regras que devem ser seguidas pelos seus discentes e consequentemente, a escola se torna a

fonte de poder e soberania no meio social, pois é tida como a formadora de valores e ética.

Apesar de suas atribuições positivas, a escola também necessita de amparo e de

mudanças, para que possa continuar de maneira harmoniosa a desempenhar sua função que é

formar cidadãos. O quadro 2 apresenta uma colocação feita por Telles (1992), a respeito dessa

questão:

Telles
1992

Em  uma  sociedade  tão  complexa  quanto  a  nossa,  a  Escola  reveste-se  de  uma
importância  capital,  pela  sua  variedade,  pela  riqueza  de  seus  recursos  e  por  sua
organização.  Entretanto,  o  aumento  da  população  escolar,  o  crescimento  e  a
complicação da estrutura, como resultado das próprias exigências da sociedade, vão
provocar uma série de problemas que vêm se agravando e, se colocam a Escola em
crise,  clamam  por  soluções  urgentes  que  a  recoloquem  num  compasso  de
desenvolvimento harmonioso (1992, p. 22).

Telles relata, no quadro acima, que a escola precisa de uma reformulação, visto

que os alunos por sua vez também estão diferentes devidos às mudanças ocorridas no meio

social e refletidos no ambiente escolar desarmoniosamente.

Já no quadro 3, destacaram-se as dificuldades do professor frente à indisciplina e

como as atitudes desse docente pode contribuir para o problema indisciplinar. O quadro 3

revela colocações de um teórico que colaborou com o embasamento nessa temática.

Aquino, 1996

Na sociedade atual pede-se que cada um seja ativo, autônomo, criativo, original e só quando
se passa pelo portão da escola nosso anacronismo pedagógico não permite descobrir formas
alternativas de lidar com essas crianças que já vêm com uma carga de informações enorme e
com outros padrões de comportamentos (1996, p. 38).

Aquino (1996) destaca nessa sua reflexão que, uma das maneiras para alcançar o

sucesso em relação à indisciplina, é a mudança de metodologia e estratégias do professor,

valorizando as vivências de seus alunos e respeitando-os individualmente. Precisa também ter

mais empatia e afetividade com os educandos, pois essa atitude irá gerar mais harmonias na

sala de aula, e, consequentemente melhores resultados na aprendizagem dos mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Durante o desenvolvimento deste trabalho procurou-se evidenciar o problema da

indisciplina, com o interesse em descobrir as possíveis causas que tornam esta problemática

tão desafiante, decorrente e muito presente no ambiente escolar.

Em  primeiro  lugar  faz-se  necessário  rever  conceitos.  É  fundamental  ter  uma

ampla visão sobre o que pode ser considerado como indisciplina e de que maneira ela se

manifesta  nas  salas  de  aula.  Está  claro  que  a  disciplina  é  uma  ferramenta  de  extrema

relevância para o processo educacional, mas o professor deve-se perguntar que disciplina ele

deseja, porque se ele quer apenas alunos passivos, isto representará uma visão muito estreita,

pois  a  disciplina  é  reconhecida  como  uma  adequação  do  comportamento  àquilo  que  ele

deseja.

A verdadeira disciplina deve ser reconhecida como algo necessário que deve ser

alcançado pela interação do sujeito com os outros e com a realidade, para depois se alcançar a

autodisciplina.  Mas,  para  que  isso  aconteça,  o  docente  deve  apresentar  uma  postura

diferenciada e consciente de que são necessárias novas ações. Deve-se também considerar o

papel formativo da escola, visto que muito mais do que se pode imaginar, a escola tem um

papel relevante na formação de valores morais e na construção da cidadania do sujeito. Sendo

assim, a escola em geral precisa apresentar e executar uma didática bem definida com base

nos princípios da liberdade, participação, responsabilidade, autonomia e solidariedade.

Este papel formativo da escola para a implantação de uma nova disciplina deve

orientar os educandos a exercerem plenamente sua cidadania com consciência e coerência,

para que possam ser sujeitos responsáveis por suas atitudes e encarregados de construir sua

própria história.  Para que isso ocorra, o aluno precisa entender e questionar o seu papel na

sociedade, se promovendo através de decisões que destaque sua posição como ser social. Isso

representa na vida do aluno a aquisição de um significativo grau de conscientização e de

domínio próprio que deve ser desenvolvido também na escola. Porém, esta função educativa

se tornará inválida, se o aluno não tiver participando ativamente desse processo.

É de extrema importância que as regras e normas não sejam estabelecidas por

imposição ou mediante conflitos pré-existentes, mas sim, consolidadas no âmbito democrático

e construídas em um contexto coletivo para que sejam assumidas por todos.

Convém ressaltar que, o professor por ser o sujeito ativo da prática pedagógica,

precisa  se  autoconhecer  e  estar  disponível  para  crescer  enquanto  profissional.  Necessita

também  estar  receptivo  ao  aluno,  desejando  que  ele  aprenda  e  se  dispondo  a  aprender



juntamente com ele, buscando se requalificar por meio de formação continuada. Assim sendo,

o  docente  conseguirá  apresentar-se  como  uma  pessoa  capaz  de  propiciar  ao  aluno  a

possibilidade de desenvolver-se criticamente, não só em nível cognitivo como emocional.

A escola não poderá ver a família como “culpada”, mas como uma aliada que

deve colaborar de maneira significativa na busca por fatores que podem estar interferindo no

comportamento do aluno, sem delegar apenas à escola essa função. Mas para que a família se

torne amiga e ajudante diante desses problemas da escola, é preciso que haja um trabalho de

formação e conscientização dos pais e que os mesmos demonstrem interesse em colaborar

nesse  processo  junto  á  escola.  Pode acontecer  que,  em muitas  vezes,  os  pais  não  sabem

colocar limites em seus filhos, pois não foram preparados para isso e não têm controle sobre

essa situação.

Outro ponto de relevância é o fato da escola, como lócus da educação, não poder

se limitar apenas como uma mera repassadora de conteúdo. Faz parte de sua responsabilidade

procurar,  em parceria com a família, caminhos e estratégias para enfrentar o problema da

indisciplina.

Devemos lembrar que atos disciplinares e coerentes são elementos relevantes e

que contribuem para a conquista  do saber e da cidadania.  Não é uma tarefa fácil,  pois a

escola,  especialmente  a  pública,  está  inserida  em um contexto  social  cheio  de  condições

adversas  (nível  socioeconômico  e  cultural). A escola  tem  maior  possibilidade  de  achar

soluções  e  alcançar  o  êxito  desejado quando sabe coordenar  e  conduzir  os  problemas  da

indisciplina  de  forma  coletiva,  articulada  e  baseada  nos  princípios  da  liberdade  e

conscientização. Entretanto, por muitas vezes, não consegue agir dessa maneira, devido à falta

de preparação e qualificação dos docentes e gestores.

Para finalizar, conclui-se que a problemática da indisciplina escolar somente será

solucionada a partir  do momento em que o professor tomar uma posição diferenciada em

relação aos seus alunos, inicialmente procurando uma requalificação constante e pondo em

prática ações que dinamizem o papel social do aluno, instigando-o e estimulando-o a agir

como um cidadão coerente e consciente, sem autoritarismo e com o apoio de toda a equipe

gestora  da  escola.  A família,  por  sua  vez,  deverá  atuar  como  mediadora  principal  desse

processo, com a certeza de que o sucesso somente acontecerá mediante ações que viabilizem a

disciplina social como um todo. Os pais devem agir com firmeza, respeito e principalmente

com afetividade, dando a atenção devida a seus filhos, em todas as ocasiões, em especial em



suas  atividades  escolares,  apoiando-os  e  valorizando  suas  produções  e  conduzindo  esses

desafios em parceria constante com os professores que compõem o ambiente escolar.
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RESUMO 
Sabe-se que a evasão escolar atinge tanto estudantes do ensino médio quanto crianças que
estão iniciando o ensino fundamental. Meninos negros, moradores de bairros mais pobres e
violentos são os mais afetados por esse fenômeno, além de indígenas que vivem mais longe
de centros urbanos e de escolas públicas.  Mas,  a evasão escolar também é um fenômeno
presente  nos  grandes  centros  urbanos do nosso país.  O presente  artigo  visa identificar  as
causas e possíveis consequências da evasão escolar no Ensino Médio em escolas públicas da
região  metropolitana  de  Fortaleza.  Como  objetivos  específicos  buscou-se  investigar  as
consequências para o jovem que se evade da escola, encontrar soluções concretas para atraí-
los para dentro da sala de aula e analisar o papel da gestão escolar para evitar a evasão dos
alunos.  Utilizou-se  como  referencial  teórico  Arroyo  (1993);  Azevedo  (2011);  Costa  &
Meneses (1995), dentre outros. Como complemento à pesquisa foi aplicado um questionário a
quatro gestores de escolas estaduais de Fortaleza e Maracanaú. Concluiu-se que a necessidade
de adentrar cedo no mercado de trabalho é o fator mais apontado como causa para a evasão
escolar no Ensino Médio. Além do mais, as camadas populares são atingidas pela exclusão,
repetência e, muitas vezes, não estão incluídas em dados de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Evasão Escolar. Gestão. Ensino Médio. 

 

ABSTRACT  

It is known that school dropout affects both high school students and children who are starting
elementary school. Black boys, living in poorer and more violent neighborhoods are the most
affected  by this  phenomenon,  as  well  as  indigenous  people  who live  farther  from urban
centers and public schools. However,  school dropout is also a phenomenon present in the
large  urban  centers  of  our  country.  This  article  aims  to  identify  the  causes  and  possible
consequences of dropping out of high school in public schools in the metropolitan region of
Fortaleza. As specific objectives, we sought to investigate the consequences for young people
who drop out of school, to find concrete solutions to attract them into the classroom and to
analyze the role of school management to prevent students from dropping out. The theoretical
framework  used  was  Arroyo  (1993);  Azevedo  (2011);  Costa  &  Meneses  (1995),  among
others. As a complement to the research, a questionnaire was applied to four managers of state
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schools in Fortaleza and Maracanaú. It was observed that the need to enter the job market
early is the most pointed factor as a cause for school dropout in high school. Furthermore, the
popular strata are affected by exclusion, repetition and are often not included in research data 

Keywords: School Dropout. Management. High school. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a evasão escolar no ensino médio ainda é expressiva. Há muitos fatores

envolvidos para a alta taxa de evasão e abandono escolar, tais como classe social, gênero,

drogas, desinteresse e idade estão bastante relacionados.  O presente artigo buscou encontrar

as causas da evasão escolar e as consequências para o jovem que abandona os estudos, junto à

sociedade, à família e a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, atualmente tão

exigente e concorrido. 

Muitas  vezes  a  evasão  escolar  e  o  abandono  escolar  se  confundem  como

sinônimos,  mas têm significados diferentes:  abandono escolar  é  quando o aluno deixa  de

frequentar  as  aulas  durante o ano letivo,  mas retorna no outro ano. Na evasão escolar,  o

estudante abandona a escola e não retorna para fazer a matrícula para o ano seguinte. 

  O País ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de evasão escolar, entre os 100

países com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e na Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios  (PNAD) e a menor média de anos de estudo da América do Sul,

segundo o Censo Escolar de 2007 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). De

acordo com esse  Censo,  tal  resultado só não é  pior  que o da Bósnia e  os  das  Ilhas  São

Cristóvão e Névis, no Caribe.  

No Nordeste do Brasil, esse fenômeno é mais perceptível quando se trata 

de  abandono da  escola.  Em Fortaleza,  o  problema é  bem concentrado  na  periferia,  onde

predomina  a  violência  nas  comunidades  e,  consequentemente,  afasta  os  jovens  da  escola

muito cedo. Um dos números levantados pelo relatório do Comitê 

Cearense  Pela  Prevenção  de  Homicídio  na  Adolescência  da  Assembleia

Legislativa,  com dados de 2016, dá conta de que apenas  6% das  vítimas de assassinatos

cursavam o ensino médio, apesar de a maioria ter 15 anos ou mais.  

Em Fortaleza,  no Grande Bom Jardim, um professor de uma escola de ensino

médio afirma que alguns alunos apresentam permanência alternada na instituição. Há período

que o aluno não frequenta, depois volta. Isso é motivado pela proibição do trajeto por líderes



de facções criminosas, segundo recente matéria de jornal veiculado no estado do Ceará (O

Povo, 2018).  Além disso,  cerca de 30% dos alunos dessa escola já tiveram sua rotina de

aprendizado afetada diretamente pela violência na capital.  

O que chama a atenção é o número de jovens que abandona a escola, mas isso

também atinge todos os níveis de ensino.  É um problema que causa prejuízos  no campo

educativo.  Pelo  insucesso  escolar  e  pelos  baixos  rendimentos,  constitui  uma preocupação

constante: 

Para o MEC a garantia da inclusão no processo educativo se consolida com uma
escola de qualidade, espaço onde todos tenham acesso ao mundo letrado, aos bens
culturais,  ao  desenvolvimento  tecnológico  e  à  cidadania.  O maior  desafio  dessa
escola é garantir condições para que o aluno possa aprender. (DOURADO, 2005, p.
20).  

A relevância do tema se dá devido à necessidade de identificar os fatores que

causam a evasão escolar e apontar soluções para evitar que essa taxa de abandono escolar

aumente. Esse problema expressivo na sociedade brasileira pode ser diminuído com algumas

ações envolvendo a participação da escola com a família do educando. 

A problemática  da  pesquisa  é  responder  a  seguinte  questão:  Como  a  Gestão

Escolar pode evitar a evasão de jovens do ensino médio da rede estadual de ensino?  

O objetivo principal do presente estudo foi identificar as causas da evasão 

escolar de jovens matriculados na Rede Estadual de Ensino Médio nas escolas de Fortaleza e

da região metropolitana. 

Em relação aos objetivos específicos buscou-se investigar as consequências para o

jovem que se evade a escola, como a formação cognitiva interrompida, baixo autoestima entre

outros; encontrar soluções concretas para atrair os jovens para dentro da sala de aula 

novamente e, por fim, analisar o papel da gestão escolar para evitar a evasão dos alunos.  

Logo, o presente trabalho visa elencar motivos e consequências da evasão escolar

na rede pública de ensino básico do município de Fortaleza e região metropolitana e apontar

algumas soluções. 

Como hipóteses tem-se que a evasão escolar de jovens na rede pública estadual de

Fortaleza e região metropolitana pode ser ocasionada por questões sociais. Os motivos são

diversos e podem-se destacar alguns, tais como: a necessidade do estudante ir cedo para o

mercado de trabalho, a gravidez na adolescência, o uso de drogas, a falta de acompanhamento

contínuo,  a violência  do meio,  as dificuldades  de aprendizagens e  também a ausência de

motivação. 



Observando a realidade dos jovens de um bairro da periferia de Fortaleza,  me

interessei pelo tema abordado neste artigo, principalmente quando tive contato direto com

adolescentes  grávidas.  Apresentaremos  dados,  causas  e  consequências  desse  fenômeno

pertinente que é a evasão escolar de jovens do Brasil. 

 

2. DADOS DO ATRASO EDUCACIONAL NO BRASIL 
 
 
2.1 Evasão Escolar no Brasil 
 

O problema da evasão e da repetência escolar no Brasil tem sido um dos maiores

obstáculos encarados pelas redes do ensino público, pois os motivos e consequências estão

ligados a diversos fatores como sociais, culturais, políticos e econômicos (AZEVEDO, 2011,

p 05). De acordo com pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 27,1% dos alunos

também abandona a escola por ter que se dedicar ao trabalho. Outros 21,7% alegam outros

motivos, como gravidez, problemas de saúde na família, de transporte etc. Portanto, levando

esses casos citados em conta, nem sempre a instituição escolar é capaz de resolver o problema

do aluno evadido. 

Sabe-se que a questão afetiva é muito importante na relação professor e aluno,

pois esse contato mais  próximo pode ajudar  no processo diário e  interesse do aluno pelo

conhecimento, dificultando nesse caso a evasão escolar e o desinteresse do educando pela

escola. 

Segundo Vasconcelos (2004), com a metodologia expositiva, o estudante recebe

tudo pronto, por isso não problematiza e não reflete, não critica e muitas vezes ainda não é

pedido a fazer a relação com o que já sabe. Dessa forma, o educando se acomoda porque tudo,

até os resultados já vêm prontos.  

De  acordo  com  Gagno  e  Portela  (2013,  p.184)  “reconhecer  e  valorizar

experiências e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e em diferentes instâncias sociais

diversas da escola é essencial ao profissional da educação”. 

Anastasiou (2007, p.78) afirma que se o professor for desafiado a trabalhar em

uma nova visão em relação ao processo de ensino e aprendizagem, este poderá encontrar

dificuldades até mesmo pessoais. 

 Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica (Figura 1), em 2012, 61% dos

jovens de 15 a 17 anos cursavam o ensino médio. De lá para cá, esse percentual aumentou



significante e, em 2018 chegou a 68,7%. Portanto se for mantido esse ritmo de crescimento

registrado no período entre 2012 a 2018, a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) para a

taxa líquida de matrícula nessa fase, vai ser alcançada somente em 2030, seis anos após o

estabelecido pelo Plano. 

 Figura 1 – Dados recentes do Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. 

Fonte: Estimativas de população 2018 (referência 2016)/IBGE 
 

O Infográfico acima mostra que no Brasil de cada 100 estudantes que entram na

escola, 90 concluem o ensino fundamental 1 aos 12 anos, 76 concluem o ensino fundamental

2 aos 16 anos e 64 concluem o ensino médio aos 19. Portanto, mais da metade dos alunos que

concluem o ensino médio no País, o fazem fora da faixa etária de conclusão. 



O Relatório Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, que foi divulgado em 2017

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência (UNICEF), mostra que há no

Brasil  2,8  milhões  de  crianças  e  adolescentes  fora  da  escola.  Os  dados  informam que  a

maioria  dos  alunos  abandona  a  escola  antes  de  concluir  o  ensino  fundamental.  Dos  que

conseguem chegar ao ensino médio, um percentual relevante não consegue avançar e desiste

dos estudos. O Censo Escolar de 2015 mostra que de cada 100 alunos do ensino médio, 12 são

reprovados  e  8  abandonam a  escola.  Para  os  especialistas  em educação,  os  números  são

alarmantes  e  as  causas  são  inúmeras.  Apesar  de  muitas  iniciativas  dos  governos  com  a

finalidade de reduzir os índices de evasão, ainda está muito distante de se obter soluções.   

 O  Anuário  Brasileiro  da  Educação  Básica  de  2019  mostra  que  o  Índice  de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) segue avançando nos anos iniciais do ensino

fundamental,  com  ritmo  mais  lento  nos  anos  finais.  No  ensino  médio,  o  cenário  é  de

estagnação. 

Além  disso,  é  significativo  o  número  de  jovens  que  após  se  evadirem  não

retornam ou quando o fazem, é após um período muito longo, diagnosticado por Ferraro:  

De  toda  a  população  em  idade  escolar  dos  15  a  17  anos,  num  total  de
aproximadamente 10,4 milhões de jovens, 3,4 milhões não frequentavam a escola,
sendo  que  2,9  milhões  desses  jovens  já  havia  frequentado  antes  a  escola  e
posteriormente evadiram-se, constituindo-se em evasões e retornos constantes e 400
mil nunca frequentaram efetivamente. (FERRARO, 1999, P.30) 

Ferraro contribuiu significativamente distinguindo exclusão da escola e exclusão

na escola, Ferraro (1999, p. 37);  

A exclusão na escola compreende todas as crianças e adolescentes que acusam forte
defasagem nos estudos em relação ao padrão esperado, que apresentam atraso nos
estudos em relação à idade, em consequência de sucessivas reprovações, enquanto
que a exclusão da escola, pelas estimativas, continua sendo subestimada, quando se
referem a uma suposta universalização do acesso à escola no Brasil. 

 

 

2.2 O Papel da Gestão 

A cultura do fracasso escolar ainda é realidade no Brasil, gerando altas taxas de

reprovação, distorção idade-série e abandono escolar. Apenas em 2018, escolas estaduais e

municipais do Brasil reprovaram mais de 2,6 milhões de estudantes. Os dados apontam que

meninos têm uma probabilidade 64% maior de repetir o ano do que meninas (Figura 2), e a

taxa de reprovação entre os meninos é 71% maior que das meninas (UNICEF, 2018). 

 

 



Figura 2 – Situação escolar de jovens entre 15 e 17 anos (%) por sexo, cor ou raça 

 
Fonte: Síntese de Indicadores Sociais, 2019. 

 

Schargel e Smink (2002) afirmam que 

As escolas vêm obtendo sucesso naquilo que sempre fizeram bem– a preparação de
jovens altamente motivados para o ingresso na faculdade e na carreira profissional.
Esses  estudantes  aprendem  sob  praticamente  quaisquer  circunstâncias.   Mas  as
escolas continuam a falhar no ponto em que sempre falharam– com os alunos com
baixas expectativas, alunos com pais sob custódia, alunos com deficiências físicas e
mentais, alunos que não estão interessados no atual ambiente educacional. E esse
problema está crescendo (Schargel e Smink, 2002 p. 11). 

 

São de grande relevância os métodos do docente diante do currículo definido, para

que esse não seja  permeado de ideologias  sinalizadas e  sim de pesquisas individuais  que

atendam os interesses culturais e sociais dos educandos, conforme destaca Menegolla (1989).

Segundo Costa e Meneses (1995), sejam quais forem os motivos, a repetência e a reprovação

constituem o primeiro passo para a evasão escolar, assim, é prejuízo para o governo ter um

custo com o aluno que mais tarde ele pode vir a reprovar e se evadir da escola. 

Sabe-se que nas escolas públicas, geralmente os recursos materiais que vem do

governo estadual, como material didático são poucos e os recursos humanos, com professores

sem capacitação para acompanhar  as  transformações tecnológicas e  a  metodologia muitas

vezes está ultrapassada. 



Destaca-se também que as  práticas  pedagógicas  são essenciais  para  manter  os

alunos na escola, pois ainda se têm formas de avaliação arcaica e normas rígidas que podem

causar o abandono escolar e a evasão, desmotivando os alunos, pois mudam a compreensão

dos educandos com relação à volta de uma formação acadêmica não entendendo a importância

da educação para o futuro.   

A ausência de uma coordenação eficaz e estruturação didáticopedagógica faz com

que as sucessivas ocorrências da evasão escolar e da repetência sejam desafios permanentes

na escola, causando prejuízo para o sistema educacional.  

Assim, não são aproveitadas as competências dos profissionais, no tão desejado

ensino para jovens e adultos, onde a maior parte precisa voltar para a escola no esforço por

melhores condições de vida e recuperar o que foi deixado para trás.  

Encarar o problema da evasão escolar requer a participação de todos da escola

dispostos em aprofundar-se em conhecimento teórico para saber atuar no sentido de averiguar

quais são as práticas que deverão ajudar para a criação de novos métodos que deem um norte

á escola democrática. 

Através  de  um trabalho  integrado  e  norteador,  a  gestão  conseguirá  manter  os

alunos na escola, pois eles necessitam ter a consciência de que a educação pode garantir um

futuro melhor. 

É oportuno citar  que o combate à evasão escolar inicia-se com a educação de

qualidade, com professores capacitados, reconhecidos e encorajados a ensinar. 

Vasconcelos (1996) afirma que:  

A escola  brasileira  não está  ensinando no  sentido dialético  do  termo:  há  ensino
quando há aprendizagem. Prova disto são os elevadíssimos índices de reprovação, as
absurdas taxas de evasão escolar ou os indicadores de qualidade de ensino (estamos
entre os piores do mundo). (VASCONCELOS, 1996, p. 1). 

  

2.3 O Ensino Médio e a Evasão Escolar 

O documento  do  Fundo  das  Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF,  2018)

afirma que o ensino médio é a etapa que mais perde estudantes, tendo 461.763 abandonados a

escola em 2018, a maioria ainda no primeiro ano. No geral, as regiões Norte e Nordeste são as

mais  afetadas  pelo  atraso  e  pelo  abandono  e  os  indígenas  e  jovens  negros  são  os  mais

atingidos. 



De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PnadC /

IBGE, os dados de exclusão escolar (1,9 milhão de estudantes brasileiros) mostram o tamanho

do desafio que o país ainda enfrenta para cumprir a legislação (emenda constitucional 59/

2009),  que  estabelece  a  obrigatoriedade  da  oferta  de  ensino  para  todas  as  crianças  e

adolescentes entre 4 e 17 anos.  

Segundo  dados  do  INEP  (Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Anízio

Teixeira),  de  100  alunos  que  ingressam na  escola  na  1ª  série,  5  não  concluem o ensino

fundamental, ou seja, 95 terminam a 8ª série (IBGE, 2007).  

Arroyo (1993), diz que a escola que vem fracassando em todo lugar é aquela das

classes trabalhadoras, populares, e não é a diferença regional ou climática que agrava esse

fenômeno educacional. As diferenças de classe que é o que causa a evasão escolar. 

Segundo Vaz (1994), “a violência vem de fora da escola”, além disso afirma que a

evasão  é  uma forma de  violência  contra  nossos  alunos,  uma violência  simbólica,  sutil  e

invisível, cujo agente é a própria escola brasileira. Alguns autores concordam que essa seja

uma  das  causas  do  abandono  e  da  evasão.  A escola  é  vítima  de  pessoas  que  assaltam,

depredam e a instituição que é atacada também gera a violência diariamente. Essa violência

invisível às vezes, se esconde quando o jovem se evade ou abandona a escola, ocasionada

pelos próprios professores.  

Para Ferreira (2001) existem diversas causas da evasão escolar: 

Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência de
motivação,  etc.  Aluno:  desinteressado,  indisciplinado,  com  problema  de  saúde,
gravidez, etc. Pais/responsáveis: não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em
relação ao destino dos filhos, etc. Social: trabalho com incompatibilidade de horário
para  os  estudos,  agressão  entre  os  alunos,  violência  em relação  a  gangues,  etc.
(FERREIRA, 2001, p. 33). 

Através  das  regras  rígidas,  currículos  desmotivadores  e  sistema  de  avaliação

ultrapassado e inadequado ao local onde está à escola, medidas e posturas que discriminam os

educandos, os afastam da escola, causando abandono ou a evasão escolar. Esses vão para o

mundo das drogas ou subempregos.  

Quase quatro (36,5%) em cada dez brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino

médio  em 2018,  idade  considerada  ideal  para  esta  etapa  de  ensino.  Entre  eles,  62% não

frequentam mais a escola e 55% pararam de estudar.      



Segundo  o  Censo  Escolar,  em  Fortaleza,  dos  230  mil  alunos  do  Ensino

Fundamental, 11 mil desistiram de estudar. O índice de abandono no Ensino Médio chega a

12% em todo  o  Estado.  Dos  230 mil  matriculados  no  Ensino  Fundamental  dos  colégios

municipais de Fortaleza, mais de 11 mil desistiram de estudar, um total de 5,6%.  

No Brasil, o percentual total de abandono no Ensino Médio - somando as escolas

públicas e os particulares - é 10,3%. No Ensino Fundamental esta porcentagem é de 3,1%.

Assim, com relação ao Ensino Médio, o Ceará apresenta um índice superior à média nacional,

10,6%.  

A rede pública do Ensino Médio teve abandono, só em Fortaleza, de 16,6%%. Já a

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) afirma que a aplicação do Programa de

Alfabetização na  Idade  Certa  (PAIC) tem ajudado para  a  melhoria  dos  índices  no ensino

fundamental. Esses dados foram divulgados pelo movimento Todos pela Educação, com base

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Uma das metas do movimento é fazer com que o Brasil tenha,

até 2022, 90% ou mais dos jovens de 19 anos com o ensino médio completo e pelo menos

95% dos brasileiros de 16 anos com o ensino fundamental.  

No ensino médio, o sistema educacional brasileiro segue incluindo mais jovens,

mas ainda está longe da meta. Apesar de 91,5% dos jovens de 15 a 17anos estarem na escola,

apenas 68,7% estão no ensino médio. A desigualdade social é bem expressiva. A diferença na

taxa  líquida  de  matrícula  entre  brancos e  pretos  chega a  12  pontos  percentuais  (Anuário

Brasileiro da Educação Básica, 2019). 

O  problema  do  analfabetismo  no  País  está  relacionado  à  evasão  escolar  e  à

repetência dos alunos. Como causa tem a distorção série/idade que produz o analfabetismo.

Dados  do  UNICEF/IBGE,  divulgados  em  1990,  mostraram  os  índices  de  evasão  e  de

repetência que cresceram entre 1979 e 1985 apesar dos programas voltados à educação básica

que acontecendo ao longo dos anos, tanto no governo federal, estadual e municipal.  

 

3 METODOLOGIA 

Antes de iniciar o contato com os gestores foi feito um estudo para entender como

deve ser o ato da pesquisa acadêmica.  

É  essencial  conceituar  e  compreender  o  que  é  a  pesquisa  cientifica  antes  de

realiza-la  para  o  melhor  entendimento  das  técnicas  da  entrevista  e  sua  utilização em um



trabalho  acadêmico.  Gil  (2002,  p.  17)  define  pesquisa  como “o  procedimento  racional  e

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Bastos (2004) diz que pesquisar é querer entender cientificamente alguma coisa e

concretizar esse objetivo. A pesquisa é uma atividade de procura, indagação, análises com o

propósito de desenvolver conhecimento que ajude a entender a realidade, indique as práticas

ajudando resolver problemas.  

Para  Minayo  (1996)  “a  pesquisa  exploratória  aproxima  o  pesquisador  do

conhecimento e termina formalmente com a entrada em campo”.  

 Serão identificados os fatores que determinam ou contribuem para que aconteça

tal  fenômeno,  explicando  e  fazendo  um  aprofundamento  do  conhecimento  da  realidade.

Segundo Vergara (2000, p. 47), “a investigação explicativa procura tornar algo inteligível,

justificar-lhe os motivos”. 

Conforme Gil (2002, p.17), uma pesquisa é desenvolvida em um processo que

envolve  muitas  fases,  a  partir  da  formulação  adequada  do  problema  até  a  satisfação

apresentada dos resultados. Desse modo, a presente pesquisa foi exploratória, bibliográfica,

descritiva, explicativa, de campo e quali quantitativa, realizada com gestores de escolas da

rede estadual de ensino das cidades de Fortaleza e Maracanaú. 

Por  meio  de  um questionário  (Apêndice  I)  aplicado a  quatro  gestores  (as)  de

escolas  de  Ensino  Médio  da  rede  Estadual  do  Ceará,  busca-se  identificar  causas  e

consequências da evasão. 

De  acordo  com Gil  (1999),  as  entrevistas  podem ser  categorizadas  de  quatro

maneiras: informais, focalizadas, por pautas e formalizadas.  

A entrevista informal é menos estruturada e se distingue de um simples diálogo,

pois tem como objetivo a coleta de dados. Ela é indicada nos estudos exploratórios, que focam

em abordar realidades pouco conhecidas do pesquisador ou então oferecer uma visão mais

próxima do problema pesquisado. 

 A entrevista focalizada possui semelhanças com a entrevista informal,  pois as

duas  possuem  um  caráter  mais  livre.  Todavia,  possui  um  enfoque  mais  específico,  e  o

entrevistado pode falar livremente sobre o assunto, mas o entrevistador deve ter cuidado para

retomar o mesmo foco caso o entrevistado começa a desviar do assunto. Costuma ser utilizada

https://www.sinonimos.com.br/indicado/


em situações  experimentais,  para  investigar  profundamente  alguma experiência  vivida  em

condições muito específicas. 

A  entrevista  por  pautas  é  diferente  das  outras,  pois  possui  maior  grau  de

estruturação.  Orienta-se  por  uma  relação  de  pontos  de  interesse  que  o  entrevistador  vai

explorando durante todo o tempo.  O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o

entrevistado livre para responder, à medida que cita as pautas assinaladas.  

A entrevista  estruturada  ou  formalizada  acontece  a  partir  de  uma  relação  de

perguntas  fixas  em que  a  ordem e  redação  não  mudam para  todos  os  entrevistados  que

geralmente, não são poucos. Este tipo de entrevista é o mais indicado para o desenvolvimento

de levantamentos sociais. Uma das principais vantagens em se utilizar a entrevista estruturada,

está na sua celeridade e no fato de não exigirem a árdua preparação dos pesquisadores, o que

pode ser feita em custos relativamente baixos. Outra vantagem é facilitar a análise estatística

dos dados, já que as respostas alcançadas são padronizadas, mas isto gera em compensação,

na não oportunidade de análise dos dados com uma maior profundidade. Diante do momento

de Pandemia e em isolamento social que ocorreu na época de desenvolvimento desse artigo, a

entrevista, do tipo informal, foi realizada em forma de questionário aberto (ver Anexo I) e

encaminhada para o e-mail dos quatro gestores (respondentes). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

4.1 Perfil dos (as) gestores (as) 

Ao todo, foram quatro respondentes, sendo um da cidade de Maracanaú 

e três de Fortaleza. A tabela a seguir mostra o perfil acadêmico de cada gestor.  

  

Tabela 1 – Formação base dos respondentes e informações gerais 

Respondente  Formação acadêmica  Tempo de atuação na escola  

1  Psicologia  15 anos  
2  Física  2 anos  
3  Geografia  2 anos  
4  História  10 anos  

 Fonte: Da pesquisa

 
4.2 Evasão nas Escolas Investigadas 

O índice de evasão escolar variou 35% entre as escolas com menor e maior taxa. É

importante salientar que somente a escola correspondente ao (à) gestor (a) 2 apresentou índice

menor do que a média nacional, que é de 9%, segundo dados recentes do Inep (INEP, 2019).



Estes  números  são  ainda  mais  díspares  quando  confrontados  com dados  da  rede  pública

estadual, que indica 5% de taxa de evasão no Ensino Médio. Este resultado, para três das

escolas investigadas, é alarmante e mostra o desafio das escolas para manter o aluno.  

 

Figura 3 – Percentual de evasão escolar baseado nas respostas de cada gestor (a) 

 
Fonte: Da pesquisa. 

  

Tabela 2 – Segunda questão do Questionário aplicado a gestores 

2. Em que série/ano ocorre o maior percentual de alunos evadidos? 

Respondente 1 Ensino Médio e EJA 
Respondente 2 1° ano 
Respondente 3
Respondente 4

EJA 
1° ano

Fonte: Da pesquisa. 

 Nota-se que nem todos os respondentes informaram precisamente o ano de maior

evasão. Entretanto, percebe-se que há tendência maior de evasão logo no primeiro ano do

Ensino Médio (50% das respostas) assim como na modalidade Educação de Jovens e Adultos.

De fato, O Censo escolar de 2017 em pesquisa semelhante, também observou maior índice de

evasão no 1° ano, onde a taxa de reprovação é de 15,8%. 

 Figura 4 – Respostas à questão 3 do questionário sobre identificação com recorte de gênero 



Fonte: Da Pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

É perceptível nas respostas uma maior tendência de evasão entre estudantes do

sexo masculino,  apesar  da resposta  não contundente do respondente 1.  Segundo o Censo

Escolar 2018/INEP, os meninos têm uma taxa de evasão escolar maior que as meninas. Uma

possível explicação é a necessidade de ir para o mercado de trabalho, a violência urbana e o

uso de drogas. Já a menina, tem seus estudos interrompidos, geralmente por conta de uma

gravidez precoce ou falta de interesse. 

Para a quarta questão todos foram unânimes ao afirmar que o maior índice de

evasão acontece no período noturno. Os gestores alegam que a justificativa mais plausível é a

de que estudantes deste período, a rigor, trabalham durante o dia e isto faz com que cheguem à

sala  de  aula  já  cansados  e  consequentemente,  desmotivados  devido ao  turno de  trabalho.

Comportamento semelhante ao observado por Braga (2009, p.13) que afirma que os jovens se

evadem por vários motivos como: não conseguem conciliar trabalho e estudo pois chegam

cansados à escola, não há tempo para estudar e faltas. 

Tabela 3 - Quinta questão do Questionário aplicado a gestores 

5. Quais as justificativas apresentadas pelos alunos evadidos? 

Respondente 1 Necessidade de trabalhar,  Gravidez  precoce,  Dificuldades financeiras  de ir  à
escola e uso de drogas. 

Respondente 2 Dedicação ao trabalho, cuidar da família e mudança de endereço. 

Respondente 3 Trabalho 

Respondente 4  Oferta de trabalho, falta de interesse e chegar do trabalho muito cansado

Fonte: Da pesquisa. 

Observa-se que os jovens falam principalmente da necessidade de ir em busca de

trabalho para ajudar complementar a renda da família, o que é a realidade de muitos alunos da

rede pública em todo Brasil, que abandonam ou se evadem no ensino médio. Entre as meninas



ocorre  a  gravidez  precoce,  o  que  resulta  no  abandono  escolar  por  elas.  Há  também  as

dificuldades  financeiras  para  continuar  os  estudos e  o  uso  de drogas.  Muitas  vezes  há a

necessidade de cuidar da família e mudança de endereço como afirmou um dos gestores. O

quarto respondente diz além de oferta de trabalho, falta de interesse e chegar do trabalho

muito cansado. 

Portanto, essas são as justificativas dos estudantes que se evadem da escola. 

  

Tabela 4 – Sexta questão do Questionário aplicado a gestores 

6. Em sua opinião, quais os principais motivos da evasão ocorrida na escola onde você é gestor? 

Respondente 1 Os mesmos de cima 
Respondente 2 A maioria dos alunos abandona a escola para trabalhar 
Respondente 3 Desafios relacionados ao quadro socioeconômico 
Respondente 4 Necessidade  de  trabalhar  por  conta  da  condição  social,  desvalorização  da

educação, não veem significado na escolarização.
Fonte: Da pesquisa. 

 

Na opinião dos gestores entrevistados, os alunos se evadem no ensino médio pela

necessidade de trabalhar. Portanto esse é o principal motivo da evasão e do abandono escolar,

justificado pelos alunos e também pela gestão das escolas entrevistadas.  

  Tabela 5 – Sétima questão do Questionário aplicado a gestores 

7. A Escola  possui  mecanismos  de  controle  e  acompanhamento  da  frequência  dos  alunos?  Em  caso
positivo, como isso ocorre 

Respondente 1 Sim 
Respondente 2 Sim. A escola possui o Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT) que tem

como uma das funções cuidar da infrequência dos alunos e instrumentais de
controle frequência (SIGE Escola e folha de registro do líder de sala) 

Respondente 3 Levantamento diário das frequências;  
Contatos  de  PDT’s  (Professores  Diretores  de  Turma)  e  de  funcionárias  da
secretaria da escola;  
Diálogo da gestão com os casos mais sérios;  
Diálogos constantes com as turmas;  
Em 2019, foi realizada uma campanha denominada “quem falta faz falta”, com
premiações para turmas de melhor frequência. 



Respondente 4 Sim, todas as turmas tem o professor diretor de turma. Entre 

suas competências está o acompanhamento da infrequência. A coordenação também
faz esse acompanhamento 

 Fonte: Da pesquisa. 

As  escolas  mantem  mecanismo  de  controle  da  frequência  dos  estudantes

diariamente,  com  diálogos  com  casos  mais  sérios  e  a  participação  de  funcionários  da

secretaria.  Cada  instituição  faz  sua  campanha  para  evitar  as  faltas  e  com  isso  ocorre  a

premiação para a turma com melhor frequência. Um dos respondentes se limitou apenas a

dizer sim quando perguntada sobre a maneira de acompanhar a infrequência dos alunos.  

   

Tabela 6 - Oitava questão do Questionário aplicado a gestores 

8. Quais as ações adotadas pela Escola para evitar ou reduzir a evasão escolar  
Respondente 1  Buscar junto a família acompanhar e procurar resgatar o aluno  

Respondente 2  O PDT (Professor Diretor de Turma) acompanha a frequência com a ajuda da
gestão,  por  meio  do  SIGE  Escola  e  o  líder  de  turma  faz  o  controle  da
infrequência, com a ajuda de instrumental fornecido pela secretaria da escola. É
feito o contato com o responsável. O aluno que atingir o percentual de 25% de
infrequência o conselho tutelar é comunicado.  

Respondente 3  - Além das ações relacionadas à frequência citadas na questão anterior...  
- A escola desenvolve, anualmente, o circuito de gestão/projeto jovem de
futuro. E neste sentido, são implementadas diferentes atividades que estimulam
melhorias no “clima escolar”, combatendo a evasão escolar.  

Respondente 4  Acompanhamento  diário  da  infrequência  por  parte  do  núcleo  gestor;
comunicação com o aluno ou com o responsável caso for menor de idade.  

 Fonte: Da pesquisa. 

As escolas mantem ações para evitar ou reduzir a evasão escolar como 

resgatar o aluno com a ajuda da família, acompanhar a frequência com o apoio do líder de

turma, fazendo contato com o responsável. Uma das escolas investigadas aciona o conselho

tutelar  caso  o  aluno  tenha  25%  de  infrequência.  A instituição  3  desenvolve  um  projeto

anualmente, o circuito de gestão/ projeto jovem do futuro e assim criam  várias atividades que

estimulam o clima escolar. Um dos entrevistados afirmou que há acompanhamento diário da

infrequência pelo núcleo gestor e contato com o aluno que falta. Se esse for menor de idade, a

gestão procura o responsável. 

 

Tabela 7 – Nona questão do Questionário aplicado a gestores 

9. A família do adolescente evadido costuma justificar o fato para a escola? 



Respondente 1 Só quando a escola entra em contato 
Respondente 2 Sim 
Respondente 3 A grande maioria esclarece a situação apenas quando a escola procura saber. 
Respondente 4 Não, a escola é que entra em contato, o que não é fácil, pois os telefones não atendem, não
existem e esses foram informados pelo aluno ou pelo responsável.  
 Fonte: Da pesquisa. 

Três dos entrevistados afirmam que a família do adolescente evadido só justifica o

fato quando a escola entra em contato. Um dos gestores afirmou apenas sim. Observa-se que

as famílias não comunicam a saída do estudante. Na maioria das vezes, a escola precisa ligar

para o número fornecido e geralmente é difícil o contato, pois o telefone não existe ou não

atende. 

 

Tabela 8 – Décima questão do Questionário aplicado a gestores 

10. Há diálogo com as famílias dos jovens evadidos? Em caso positivo, como isto ocorre? 

Respondente 1 Normalmente é difícil o contato, mudam muito de nº de telefone. 
Respondente 2 Sim,  por  meio  de  mensagem  de  texto,  ligações  e  reuniões  sempre  que

necessário. 
Respondente 3 Enquanto há dúvidas e esperança quanto à retomada dos estudos, a escola faz

contatos telefônicos e, as vezes, consegue diálogo presencial 
Respondente 4 Conversa por telefone, solicitação de vir à escola e nos casos mais extremos

visita ao domicílio
 Fonte: Da pesquisa. 

Os gestores  afirmam que existe  diálogo com as  famílias  dos  jovens evadidos.

Todos foram unânimes ao informarem o contato por telefone. Um dos entrevistados falou que

é difícil o contato pelo telefone, pois mudam muito de número. Outro entrevistado afirma que

há  contato  por  mensagem de  texto,  ligações  e  reuniões  se  necessário.  Também  um  dos

gestores que enquanto há dúvidas e esperança, a escola faz contatos telefônicos e as vezes

consegue o diálogo presencial. O último entrevistado tenta o diálogo pelo telefone e pede á

família  que  vá  a  escola.  Quando  isso  não acontece,  a  gestão  visita  a  casa  do  aluno  que

abandonou a escola. 

Tabela 9 -Décima primeira questão do Questionário aplicado a gestores 

11. Em sua opinião, a família também seria – de alguma forma – responsável pela evasão escolar? Por
quê? 

Respondente 1 Em alguns casos sim, pois preferem ao trabalho a escola. 

Respondente 2 Sim, a responsabilidade da frequência do aluno à escola,  se este é menor de
idade, é da família 



Respondente 3 Em muitos casos, sim. Notadamente no caso de estudantes menores de idade, a
família  deveria  fazer  tudo  que  estivesse  ao  seu  alcance  para  evitar  que  se
chegasse à evasão. Lamentavelmente, há casos que ultrapassam a perseverança
ou até mesmo as condições para evitar o problema. 

Respondente 4 Não  digo  responsável,  entretanto  a  questão  social  tem um peso  grande.
Muitas vezes o trabalho do aluno é muito necessário para a sobrevivência da
família. Então a escola vai para a segunda opção, é a escolha entre comer e
estudar 

Fonte: Da pesquisa. 

A maioria dos gestores entrevistados disse sim quanto a responsabilidade 

ser da família pela evasão do estudante.  50% dos entrevistados alega que é da família se o

aluno for menor de idade. Um disse sim, pois a família prefere que o aluno vá ao mercado de

trabalho.  A quarta entrevistada concluiu que o trabalho é necessário para a sobrevivência da

família, então a escola fica sendo a segunda opção.   

  

Tabela 10 – Décima segunda questão do Questionário aplicado a gestores 

12. Em sua opinião, quais as principais consequências da evasão escolar no Ensino Médio? 

Respondente 1                Mais na frente eles sentem por não conseguir qualificação melhor no mercado e buscam
voltar a estudar. 

Respondente 2 O aluno que abandona a escola tem sua formação cognitiva interrompida e não terá a
oportunidade de crescimento integral a nível intelectual, moral, cívico e social. 

Respondente 3 - Comprometimento  na  formação  cognitiva  de  parcelas  significativas  da
sociedade;  
- Efeitos  negativos  na  formação  emocional  de  parcelas  significativas  da
sociedade, gerando mazelas como a baixa autoestima e redução das perspectivas
para o trabalho;  
- Aumento do “exercito de reserva” de mão-de-obra pouco qualificada;  
- Em sentido macro, comprometimento do desenvolvimento econômico e do
desenvolvimento humano da sociedade. 

Respondente 4 Diminuição das turmas, a escola de ensino médio vem diminuindo de tamanho e a
consequência mais grave é a dificuldade para fazer a lotação dos professores.

Fonte: Da pesquisa. 

 

Perguntados sobre as consequências da evasão escolar no ensino médio, um dos

gestores relatou que os alunos voltam para a escola por sentirem necessidade de qualificação

melhor para o mercado de trabalho. Outro respondeu que o aluno que abandona a escola tem

sua formação cognitiva interrompida e não terá oportunidade de crescimento integral a nível

intelectual, moral, cívico e social. Outro respondente disse há comprometimento na formação

cognitiva  de  parcelas  significativas  da  sociedade,  como  efeitos  negativos  na  formação



emocional de parcelas significativas da sociedade gerando mazelas como a baixo autoestima e

redução de perspectivas para o trabalho. Aumento de exército de reserva de mão de obra

pouco qualificada. Em sentido macro há o comprometimento do desenvolvimento econômico

e do desenvolvimento humano da sociedade. A quarta e última entrevistada afirma que há a

diminuição  das  turmas  e  a  escola  de  ensino  médio  vem  diminuindo  de  tamanho  e  a

consequência mais grave é fazer a lotação de professores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Pretende-se  com  este  artigo  identificar  as  causas  e  consequências  da  evasão

escolar  e  o  abandono nas  escolas  públicas  de  Ensino Médio  do Ceará,  com enfoque em

Fortaleza  e  Região  Metropolitana,  que  apresenta  taxas  muito  altas  neste  segmento  da

Educação Básica. 

A importância desse estudo se dá por conta das causas que muitas vezes estão

implícitas,  embora  haja  muitas  medidas  e  estudos  feitos  acerca  desse  tema,  essa  taxa  de

evasão de jovens do ensino médio não diminuiu de forma satisfatória. 

Segundos a análise, nota-se que são múltiplas as causas da evasão escolar em que

a  necessidade  de  inserção  do  jovem  no  mercado  de  trabalho,  a  gravidez  precoce  e  a

dependência das drogas estão entre os principais motivos que afastam os jovens da escola. 

Percebe-se então que é um desafio da gestão escolar trazer o aluno para dentro da

escola  novamente.  Porém,  a  escola  pode criar  possibilidades  para  o aluno,  como visita  à

residência em último caso, após tentar o diálogo por telefone, para que a família do aluno

também possa ser acolhida. 

É  preciso  ouvir  o  aluno sua  história,  suas  dificuldades  e  procurar  preparar  os

professores  para  atender  os  que têm mais  dificuldades,  pois  sabe-se que  o  desinteresse  é

também uma das causas da evasão escolar, diante das metodologias ainda muito ultrapassadas

e pouco dinâmicas. O jovem de hoje precisa de inovação e mais atenção, de uma forma mais

individualizada. 

Quando a pesquisa fora iniciada, tinha-se como proposta entrevistar pelo menos

doze jovens da periferia de Fortaleza, por achar bastante relevante ouvir o que eles tem a dizer

sobre seus sonhos e suas perspectivas em relação a educação, emprego e família. No entanto



por conta da pandemia este estudo não foi aprofundado sobre a opinião dos jovens devido o

isolamento social. 

Espera-se que, num Curso de Pós-graduação, essa pesquisa continue de forma a

abordar mais perspectivas e a buscar mais soluções para que o acolhimento aos jovens seja

mais efetivo na escola e que possamos diminuir esse gargalo que afeta as escolas públicas do

país. 
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RESUMO
O  presente  trabalho  fala  da  inclusão  de  alunos  com  dislexia  do  Ensino  fundamental  I,
conceituando  o  tema  e  trazendo  uma  definição  para  o  mesmo,  abrindo  o  leque  para  a
discussão da inclusão no processo de ensino/aprendizagem.  A dislexia pode se manifestar em
qualquer  ambiente,  mas  é  na  escola  que,  de  fato,  há  uma  predominância  dos  sintomas,
mediante o indivíduo usar a leitura e a escrita em sala de aula. O objetivo é conceituar a
dislexia e mostrar quais os meios de inserir essa patologia na sala de aula, objetivando os
desafios encontrados, os métodos usados e a forma de inserir a criança na rotina de sala de
aula,  assim  foi  feita  uma  pesquisa  bibliográfica  de  cunho  qualitativo  que  nos  traz  bons
resultados. A estrutura do trabalho se da em quatro tópicos, que conceituam o tema, trazeno
um resumo da educação inclusiva, e apresenta estratégias e desafios da educação de crianças
disléxas.
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ABSTRACT
The present work talks about the inclusion of students with dyslexia in elementary school I,
conceptualizing the theme and bringing a definition to it, opening the range for the discussion
of inclusion in the teaching / learning process. Dyslexia can manifest in any environment, but
it is at school that, in fact, there is a predominance of symptoms, through the individual using
reading and writing in the classroom. The objective is to conceptualize dyslexia and show
what are the means of inserting this pathology in the classroom, aiming at  the challenges
encountered, the methods used and the way of inserting the child in the classroom routine,
thus, a bibliographic research was carried out. qualitative that brings us good results. The
structure of the work is divided into four topics,  which conceptualize the theme, brings a
summary of inclusive education, and presents strategies and challenges for the education of
dyslexic children.
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1 INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é um assunto que envolve a necessidade de inserir todos no

processo de ensino  aprendizagem, independentemente de suas  limitações.  Vendo por  esse

lado, o professor é o mediador da inclusão.

 No processo de alfabetização, que envolve o ensino da leitura e escrita, há muitos

desafios, principalmente em áreas pouco discutidas, porque, apesar da crescente fala sobre

tipos  que  caracterizam  as  deficiências  intelectuais,  ainda  é  pouco,  e  ainda  estamos

capacitando professores para lidar com essas várias deficiências que vêm chegando à sala de

aula.   

O presente trabalho visa problematizar o processo das dificuldades enfrentadas

por  pessoas  que  apresentam  dislexia,  que  é  considerada  um  Transtorno  Específico  da

Aprendizagem (TEAp), tem origem neurobiológica e afeta diretamente a leitura e a escrita.

Sabe-se que as  práticas  pedagógicas  são inúmeras,  mas,  em casos  como o da

dislexia, abre-se um leque para um grande problema: geralmente as crianças disléxicas tardam

a receber  diagnóstico  mesmo que  apresentem os  sintomas  logo no início  de  sua  jornada

educacional e geralmente são vistas como “alunos preguiçosos”. 

Por  conta  da  sua  dificuldade  em  leitura  e  escrita,  têm  uma  dificuldade  de

acompanhar o conteúdo do currículo comum, dando liberdade à exclusão; nesse pressuposto

entra o professor como mediador e facilitador da aprendizagem, tendo o educando deficiência

ou não.

Desse modo, o objetivo principal deste trabalho é compreender o que é a dislexia,

quais os seus desafios e como incluir essa criança nos conteúdos curriculares e na interação

social com seus colegas de turma, visto que a pesquisa se dá de modo geral, sem especificar

uma turma em especial, e visa o contexto.  

Essa pesquisa justifica-se diante da necessidade de se ampliar os conhecimentos

sobre dislexia em campos educacionais. Apesar de ser um tema em foco sobre essa patologia

que vem com um grande crescimento, visto que o número de crianças com esse diagnóstico

cresce a cada dia, ainda é pouco o que sabe, ainda sendo confundido com outras deficiências

intelectuais.

O que se pretende é informar ao leitor o que é a dislexia e os meios para lidar com

ela no processo de aprendizagem, visto também que se pretende causar uma reflexão no leitor

sobre o assunto abordado, fazendo com que o mesmo possa alcançar um pensamento positivo

sobre o tema.



Como pergunta do estudo, temos: Quais estratégias pedagógicas podem ser usadas

para incluir alunos com dislexia do ensino fundamental I no currículo comum? Desta maneira

segue o objetivo geral do trabalho que é compreender o que é a dislexia e como incluí-la no

currículo comum de ensino. 

Entendemos como objetivos específicos: analisar a relação entre o educador e os

alunos com dislexia, e refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelo professor no processo de

inclusão de crianças com dislexia.

Todo ser humano se sente bem quando é acolhido; diante de qualquer situação, a

afetividade faz toda a diferença. Segundo Vygotsky (2001), a emoção é a reação reflexa de

certos estímulos que são mediados a partir do meio sociocultural. 

As emoções influenciam e diversificam o comportamento, portanto o que nos é

dito com sentimento tende a marcar-nos, diferente de quando não se tem. 

Para  que  haja  a  inclusão  de  crianças  disléxicas  no  contexto  educacional  do

currículo comum, é  necessário que se trabalhe com a afetividade,  sempre corrigindo com

amor e incentivando a insistência em conhecimento dos nossos alunos. 

Portanto, para a inclusão e o conhecimento desses alunos, a afetividade tem de ser

o carro chefe da didática dos professores de alunos com essa deficiência intelectual.

Mediante  o  que  foi  dito  acima,  no  pressuposto  da  pergunta  dessa  pesquisa,

questionamos  o  uso  da  afetividade  promovendo  assim  a  inclusão.  A afetividade  é  uma

ferramenta de inclusão? Tudo se resume apenas a tratar as crianças bem e promover a amizade

no contexto de sala de aula? Só a afetividade é suficiente?

Procurando responder os presentes questionamentos, o trabalha visa trazer uma

resposta clara às questões, de forma simples e objetiva, quando leigos e profissionais possam

compreender o que o presente texto fala. 

2 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DISLEXIA NO ENSINO REGULAR

A dislexia  é  um distúrbio  da  aprendizagem caracterizado  pela  dificuldade  na

leitura, soletração, entendimento das palavras, escrita e interpretação de textos. Os sintomas

aparecem desde cedo, mas, se não forem bem observados, passam a olho nu pela família e

professores.  Esse  problema  não  tem uma  “cura”,  mas  sim  um tratamento  que  auxilia  o

diagnosticado a lidar com o problema. 

Segundo o site  Veja Saúde,  a  dislexia é  um distúrbio  genético que dificulta  o

aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O site ainda esclarece que dislexia não tem



nada a ver com Q.I. (quociente de inteligência) mais baixo. Disléxicos se atrapalham com as

palavras, mas costumam ir bem nos cálculos, por exemplo. O comportamento varia também.

Há disléxicos desorganizados e outros metódicos; existem aqueles falantes e outros muito

tímidos. 

É necessário que a escola, juntamente com os profissionais, trabalhe em prol do

desenvolvimento significativo de metas para a educação, que visem uma percepção rápida e

significativa da dislexia, para que possa ter um diagnóstico e um tratamento o mais rápido

possível para que obtenha êxito em suas aprendizagens. 

2.1 Breve Histórico da Educação Inclusiva no Brasil

                        

A educação inclusiva passou por um longo processo até ser o que conhecemos

hoje. Foi um salto gigantesco do reconhecimento da infância até a educação que temos nos

dias atuais. 

Desde  os  primórdios  dos  tempos,  sempre  houve  pessoas  deficientes  físicas,

intelectuais,  que viviam à margem da sociedade,  algumas crianças eram abandonadas, em

outros tempos, e lançadas em abrigos de caridade, até chegar à inclusão social que temos hoje,

pois, mesmo em pequena escala, a inclusão existe e consegue afirmar a cidadania e o direito à

vida em sociedade de todos os que foram segregados.

Muitos avanços aconteceram nos últimos séculos; conforme Mazzotta (2006), ao

lado  dos  avanços,  é  possível  encontrar  fenômenos  culturais  como  ignorância,  abandono,

superstições,  marginalização  e  exclusão  das  pessoas  com  deficiência,  retardando  ou

impedindo seu pleno desenvolvimento e exercício de cidadania.

Apesar  de  haver  investimento  nessa  área  de  educação  inclusiva,  ainda  é  uma

situação que precisa ser gerida com maiores investimentos.  Em 1600 no Brasil, existia uma

instituição especializada na área de deficiência física, mantida pela irmandade da Santa Casa

de Misericórdia. Durante o II Império, sob influência do modelo europeu, foram criados, no

Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos – atual Instituto Benjamin Constant –

e  o  Instituto  dos  Surdos-Mudos,  hoje  Instituto  Nacional  de  Educação  de  Surdos  (INES)

(FERREIRA, 2005).

Mesmo que quase inexistente, o atendimento a pessoas com deficiência começou

na época do império quando Dom Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no

Rio de Janeiro. A educação inclusiva, antes chamada de educação especial, só começou de

fato na década de 1930.



Segundo Ferreira (2005), em 1942, já havia no país 40 escolas públicas regulares

que prestavam algum tipo de atendimento a deficientes mentais e 14 que atendiam alunos com

outras deficiências. O Instituto Benjamin Constant editou em braile a Revista Brasileira para

Cegos, a primeira do gênero no Brasil.

Conforme Tavares (2005), em 1954 surge a primeira Associação de Pais e Amigos

de Excepcionais (APAE), que acaba predominando no Brasil em virtude do despreparo da

escola  pública  para  atender  as  necessidades  individuais  dos  alunos  deficientes.  Essas

instituições têm grande força social diante do apoio da comunidade e do governo.

No ano de 1963, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura instituiu o serviço

de  Educação  de  Excepcionais.  Nacionalmente,  um marco  importante  foi  a  inclusão  pela

primeira vez da educação especial (inclusiva) na Lei nº 4024/61. Apesar do importante passo

com essa lei, não foi pensada a formação de professores.

Na década de 70, a Secretaria Estadual de Educação (SEED) foi reestruturada e

passou a contar com o Departamento de Educação Especial (DEE), dividido em setores que

correspondem aos atuais Serviços de Educação de Deficiência Auditiva, de Deficiência Física,

de Deficiência Intelectual, de Deficiência Visual, de Altas Habilidades e Condutas Típicas.

Por meio dessas atividades, foi ofertado o atendimento especializado.

No ano de 1977, através do Ministério de Educação e Cultura (MEC), foi criada a

política de Educação Especial, que defendia a criação de classes especiais e escolas especiais

para as redes de ensino. Já nos anos 80, houve um aumento na criação de instituições na área

de  deficiência  intelectual  como  resultado  da  interiorização  das  APAEs,  bem  como  mais

legislações.

A Constituição  Federal  de  88  trouxe  muitas  mudanças  em todos  os  aspectos

nacionais, inclusive no âmbito educacional da educação inclusiva. De acordo com o artigo

208,  inciso  III  da  citada  Constituição,  é  assegurado  o  “[...]  atendimento  educacional

especializado aos  portadores  de  deficiência,  preferencialmente  na  rede  regular  de ensino”

(BRASIL, 1988, on-line). Foi uma grande conquista para a inclusão.

Já em 1990 foi aprovado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos,

realizada na Tailândia, o direito de educação igualitária para todos, um marco histórico, que

contou com a participação de 88 governos e 25 organizações internacionais (SILVA,2001)

Atualmente, segundo o site Todos Pela Educação, afirmou-se que:

Em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da
Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das
pessoas com deficiência. No capítulo IV, a lei aborda o acesso à Educação e traz



avanços  importantes,  como  a  proibição  da  cobrança  pelas  escolas  de  valores
adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade.
O texto diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis, mas
não cita explicitamente que a matrícula de alunos com deficiência deva se dar na
rede regular em vez de escolas especiais, o que é um ponto de controvérsias (art. 27
e 28) (Lei Brasileira de Inclusão – LBI).

 O  site  ainda  afirma  que  essa  lei  deixa  brechas.  Sabemos  que  há  um longo

caminho para percorrer e que a justiça caminha lentamente, mas se tem um grande avanço no

âmbito nacional; o currículo comum se torna mais flexível para receber em sala de aula alunos

deficientes. O mesmo site afirma que, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do PNE e

da BNCC, existem decretos, portarias, resoluções, notas técnicas e leis que dispõem sobre o

assunto,  sendo um suporte  aos  deficientes  inseridos  no currículo  comum educacional  das

escolas em nível de infantil ao ensino médio.

2.2 O Que É Dislexia?

Dislexia é considerada um Transtorno Específico da Aprendizagem (TEA). Tem

origem neurobiológica e afeta diretamente a leitura e a escrita. Esse transtorno se manifesta

muito cedo, ainda na infância. 

Segundo Alves, Ferreira e Ferreira (2014), as pessoas com dislexia costumam ter

dificuldades quando associam o som à letra  e  costumam também trocar  letras ou mesmo

escrevê-las em ordem contrária.

O primeiro caso de dislexia que se conhece ocorreu no final do século XIX, na

Alemanha, em Stuttgart, quando um oftalmologista chamado Rudolf Berlin identificou em um

jovem uma grande dificuldade na leitura e na escrita, mas com habilidades mentais normais

em outros aspectos. 

A terminologia dislexia “origina-se da contração das palavras gregas: dys = difícil 

- prejudicada, e lexis = palavra, ou seja, palavra prejudicada” (GUIMARÃES, 1986, p. 83).

Em uma forma simplificada, define-se que dislexia é a incapacidade de leitura e

interpretação textual, o que não limita seus campos de aprendizado. 

Para  Martins  (2001),  dislexia  é  uma necessidade  especial,  e  uma criança com

dislexia não é portadora de deficiência nem mental, física, auditiva, visual ou múltipla, bem

como, também, não é uma criança de alto risco. 

“Uma criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento comprometido em

decorrência  de  fatores  como  gestação  inadequada,  alimentação  imprópria  ou  nascimento



prematuro.  A dislexia  tem  um  componente  genético.  Ser  disléxico  é  condição  humana”

(MARTINS, 2001, p.1).

Vale  ressaltar  que,  apesar  das  limitações  dos  disléxicos,  eles  podem ter  altas

habilidades, tendo a criatividade bem aguçada. 

Os sintomas da dislexia começam muito cedo. “Crianças vulneráveis à dislexia

talvez não comecem a pronunciar as primeiras palavras antes de cerca de um ano e três meses

de vida. E talvez não pronunciem frases antes de completar dois anos”, diz a neuropsicóloga

Márcia Lazzarotto Vizzotto, parceira do blog Vittude.

 Ainda no blog Vittude, conceitua-se a dislexia como:

A dislexia  é  caracterizada  por  dificuldades  de  reconhecimento  de  palavras,  de
soletração,  decodificação,  lentidão  na  leitura  e  na  escrita,  inversão  de  letras  e
números e problemas de memorização.
O fracasso do desenvolvimento da leitura fluente (capacidade de ler um texto não
somente  com precisão,  mas  com rapidez  e  expressão  adequada)  também é  uma
característica do distúrbio que persiste na adolescência e idade adulta. Trata-se de
uma condição hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações no
padrão neurológico.

Portanto,  independente da definição,  a dislexia se caracteriza como um TEAp,

sigla  que  abrevia  o  transtorno  específico  da  aprendizagem  que,  precisamente  como  já

explicado nesse tópico, dificulta a aprendizagem da leitura.

2.3 A Dislexia em Sala de Aula

Como  citamos  na  seção  anterior,  a  dislexia  tem  várias  características  que

começam  a  se  destacar  muito  cedo,  principalmente  na  primeira  infância,  sendo  mais

perceptíveis em sala de aula.

São os professores os primeiros a perceber os sintomas da dislexia, já que se trata

de  uma  patologia  ligada  ao  processo  de  aprendizagem,  mas,  apesar  da  percepção,  os

profissionais da educação não podem dar esse diagnóstico, pois se precisa de um olhar clínico

para esse diagnóstico.                         

Sabemos que a dislexia pode se manifestar em qualquer ambiente, mas é na escola

que,  de fato,  há uma predominância dos sintomas, mediante o fato de o indivíduo usar a

leitura e a escrita em sua maioria na escola. Mas, infelizmente, a escola que conhecemos não

está preparada para lidar com a dislexia, seus métodos e suas avaliações não levam em conta a

realidade de disléxicos; para os que assim o são, a educação básica é um desafio. 



O professor, como facilitador da aprendizagem, deve transformar a sala de aula

em um ambiente propício para a aprendizagem, levando em conta que os disléxicos têm o seu

cognitivo preservado, e deve trabalhar com estímulos por meio da criatividade, instigando o

raciocínio lógico.

Os sintomas em sala de aula podem acontecer ao longo dos anos. Escolhemos três

sintomas citados no blog Virtude sobre cada fase escolar.

 Pré-Escola: Ter dificuldade em aprender o alfabeto, números, dias da semana,

cores,  formas,  como soletrar e como escrever seu nome; demonstrar dificuldade ao tentar

rimar palavras e reconhecer letras e fonemas; ser lento para desenvolver habilidades motoras

finas.  Por exemplo, seu filho pode levar mais tempo do que outros da mesma idade para

aprender a segurar um lápis na posição de escrever, usar botões e zíperes e escovar os dentes.

Fundamental  1:  Possuem dificuldade  em entender  que  as  palavras  podem ser

divididas  em partes;  dificuldade  em associar  letras  a  sons;  incapacidade  de  ler  palavras

simples; reclamações de o quanto é difícil ler; histórico de problemas de leitura presente nos

pais e irmãos. 

Tem  dificuldade  em  ler  palavras  simples  que  não  estão  cercadas  por  outras

palavras; podem ser lentos para aprender a conexão entre letras e sons.  Quanto aos sintomas

comuns observados em sala de aula, destaca-se: ao ler ou escrever, mostra repetições, adições,

transposições, omissões, substituições e reversões em letras, números e/ou palavras; queixa-se

de  sentir  ou  ver  movimento  inexistente  durante  a  leitura,  escrita  ou  cópia;  parece  ter

dificuldade com a visão, mas exames oculares não revelam um problema.

A criança  dislexa  também  apresenta  problemas  na  oralidade,  que  podem  ser

observados  em  sala  de  aula,  dentre  eles,  destacamos:  possui  dificuldade  em  colocar

pensamentos em palavras; fala utilizando frases hesitantes; deixa frases incompletas; gagueja

sob estresse; pronuncia incorretamente palavras longas, ou transpõe frases, palavras e sílabas

ao falar. 

Já na escrita, destaca-se: apresenta problemas com a escrita ou cópia; o aperto do

lápis  é  incomum;  a  caligrafia  varia  ou  é  ilegível;  é  desajeitado,  desordenado,  possui

dificuldade na prática de esportes de bola ou de equipe; dificuldades com habilidades e tarefas

motrizes finas e/ou grossas; pode estar mais propenso a doenças.

Na  matemática,  também  apresenta  dificuldades,  dentre  as  quais  citamos:

computação matemática mostra dependência na contagem de dedos e outros truques; sabe

respostas, mas não pode fazê-lo no papel.  Pode contar, mas tem dificuldade em contar objetos

e lidar com dinheiro.



Cabe  ao  professor  criar  situações  que  inclua  esse  aluno,  em  face  de  tantas

dificuldades  no  contexto  escolar,  e  se  qualificar  para  saber  lidar  com a  dislexia  e  seus

inúmeros percalços no processo de aprendizagem. 

2.4 Estratégias Para Lidar com a Dislexia

Como  toda  e  qualquer  patologia  que  atrapalhe  o  processo  de

ensino/aprendizagem, a dislexia não pode ser encarada de qualquer jeito; existem meios e

estratégias para lidar com esse TEAp.  No site dislexia.org, algumas estratégias são citadas,

entre elas:

 Dividir  a  aula  em  espaços  de  exposição,  seguido  de  uma
“discussão” e síntese ou jogo pedagógico;
  Dar “dicas” e orientar o aluno como se organizar e realizar as
atividades na carteira;
 Valorizar os acertos; 
 Estar  atento  na  hora  da  execução  de  uma  tarefa  que  seja
realizada por escrito, pois seu ritmo pode ser mais lento por apresentar
dificuldade  quanto  à  orientação  e  ao  mapeamento  espacial,  entre
outras razões;
 Observar como ele faz as anotações da lousa e auxiliá-lo a se
organizar.

Vale  ressaltar  que  é  muito  importante  para  o  professor  não  trabalhar  com

exercícios repetitivos e numerosos, pois não facilita a aprendizagem dessas crianças.

 As formas de avaliar também não podem seguir o modelo sistemático do ensino,

já  que  os  alunos  disléxicos  têm dificuldades  em questões  dissertativas;  o  educador  deve

procurar formas justas de avaliá-los.

 Os  alunos  disléxicos  não  têm necessidade  de  ficar  em sala  especial,  alguns

passam por  acompanhamento  específico  como fonoaudiologia  de  acordo  com o nível  da

dislexia, e a escola deve informar o educador sobre esse acompanhamento, para que haja uma

parceria entre os profissionais envolvidos.

É primordial para os professores não citar em sala de aula a dislexia, é a criança

que decide se vai ou não compartilhar com os colegas.

Não existe  uma receita  específica  para  trabalhar  com a  dislexia,  pois  ela  não

mantém um padrão, então muitas são as dificuldades que o docente enfrenta nesse processo,

como a incerteza de a aprendizagem estar acontecendo e saber separar o comportamento do



discente  da  dislexia.  O  tempo  também  é  uma  questão,  já  que  cada  um  tem  um tempo

específico para alcançar seus métodos. 

O professor  deve  tratar  o  aluno naturalmente,  sempre  olhando nos  olhos  dele

quando for falar com ele, mantê-lo por perto e sempre, de forma discreta, certificar-se se o

aluno está acompanhando o conteúdo; é muito importante que o professor trabalhe com a

objetividade, sempre sendo o mais claro possível.

O  educador  também  tem  de  se  certificar  que  o  aluno  não  passe  por

constrangimentos,  evitando  colocá-lo  em  situações  de  destaque  no  quesito  resolução  de

atividades.  Fica complicado,  pois,  diante  disso,  o  risco de expor  uma criança,  como,  por

exemplo,  fazer  uma leitura e  dizer  o que entendeu,  e inclui-la  no roteiro da aula;  para o

docente, fica a responsabilidade de saber criar estratégias para incluir essas crianças.  

Além  das  dicas  acima,  o  Deslexclub  cita  algumas  medidas  que  podem  ser

adotadas em sala de aula, destacamos:

Estratégias  Lúdicas  e  Multissensoriais:  Músicas,  poemas,  filmes,  experiências,
visitas a locais… Voltando à frase “Amo aprender, mas detesto estudar!”, podemos
repensar o que significa aprender e quais são as formas de estudar para aprender. A
nossa sociedade valoriza muito apenas o estudo pela escrita, mas nós podemos e
devemos  estudar  indo  além  dos  textos  e  livros.  As  estratégias  lúdicas  são
relacionadas às brincadeiras que podemos criar individualmente ou estudando em
grupos: criar quizzes, imaginar situações engraçadas, criar piadas com os assuntos
estudados, desenhar, canta.
A multissensorialidade  diz  respeito  ao  uso  de  outros  sentidos  do  corpo  que  o
disléxico  tem mais  fortes,  como a  visão,  a  audição  e  os  movimentos.  Podemos
pesquisar  e  criar  músicas  com os  assuntos  que  irão  cair  nas  provas,  ler  e  criar
poemas (oralmente se você preferir!), assistir filmes sobre os assuntos e passar por
experiências  práticas  que  te  ajudem  a  memorizar  e  se  motivar  mais  pela
aprendizagem daquele assunto que parece entediante e difícil.

Um método que pode ser usado e deve ser usado em sala de aula como estratégia de

grande auxílio para os professores é a técnica Pomodoro, desenvolvida pelo italiano Francisco

Cirillo que fala da gestão de tempo.

O método recebe esse nome por conta de um cronômetro usado por seu criador

enquanto realizava suas tarefas. O método pode ser usado da seguinte forma, segundo o site

Deslexclub:

Nosso foco de atenção constantemente se dispersa, muda, vai para outras dimensões.
E ficamos bastante frustrados se não conseguimos modificar isso sozinhos. Muitos
de nós podemos acreditar que o “estudante ideal” fica ininterruptamente por horas
lendo e fazendo exercícios, mas podemos e precisamos abandonar esse ideal para
adotar práticas mais saudáveis. Neurocientistas comprovam que nosso rendimento
de atenção e cognitivo é muito melhor quando dedicamos pequenos blocos de tempo
com foco e energia e intercalamos estes blocos com pausas de descanso. O método
pomodoro coloca que a cada 25 minutos de dedicação a uma atividade, precisamos
de 5 minutos de descanso.



Existem diversos sites e aplicativos com o Pomodoro Timer, que ajudam a utilizar

essa proposta. 

Vale  ressaltar  que  cada  disléxico  é  único,  pois  a  dislexia  é  um  transtorno

específico  de  aprendizagem  heterogêneo.  Por  conta  disso,  não  há  um  único  método  de

tratamento.  Vale  ressaltar  também  que  não  existem  medicamentos  usados  para  tratar  a

dislexia, pois, como já foi dito, dislexia não é doença.

É  muito  importante  também  ressaltar  o  apoio  familiar  para  crianças

diagnosticadas com dislexia para lidar com a vida escolar; já que muitas vezes lidam com o

fracasso ou frustrações no processo de ensino, precisam da família para lidar com tudo isso, é

ter êxito na jornada escolar.

Por isso é importante valorizar cada conquista do disléxico,  pois a afetividade

auxilia  nesse  processo  de  aprendizado,  devendo-se  fazer  com que  ele  se  sinta  seguro  e

acredite também no seu potencial. 

3 METODOLOGIA UTILIZADA

O tipo de pesquisa bibliográfica envolve o estudo e a avaliação aprofundada de

informações  disponíveis  e  pode ser  categorizada  em histórica,  filosófica,  revisão  e  meta-

análise. Por fonte bibliográfica, serão estudados livros e textos que falem sobre o tema com

coletas de dados qualitativa e quantitativa. 

Segundo  Severino  (2007),  a  pesquisa  bibliográfica  é  aquela  que  dados  e

informações  são  fornecidos  por  teóricos  e  pesquisadores  e  que  já  estão  devidamente

registrados. Traz informações relacionadas a cada tema e os pesquisadores fundamentam cada

uma delas.

3.1 Abordagem e Tipologia de Pesquisa

A pesquisa foi feita de forma qualitativa que é uma investigação relacionada às

investigações  linguísticas,  que  vem  embasada  nas  ciências  sociais,  trabalhando  com

descrições, comparações e interpretações sobre o tema. A coleta de dados qualitativos é de

natureza exploratória, implica análise e investigação aprofundada. Os métodos de coleta de

dados qualitativos são focados principalmente na obtenção de ideias, raciocínio e motivações

para que seja algo mais aprofundado em termos de pesquisa, por meio de dissertação (ou

exposição), argumentação, informação sobre o tema alvo da pesquisa. 



No site normas e regras a pesquisa qualitativa tem a finalidade de conseguir dados

voltados para compreender as atitudes, motivações e comportamentos de determinado grupo

de pessoas. Objetiva entender o problema do ponto de vista deste grupo em questão. 

3.2  Lócus da Pesquisa

 A pesquisa bibliográfica é uma das etapas da investigação científica que requer

tempo,  dedicação  e  atenção  por  parte  de  quem  resolve  compreendê-la.  A  pesquisa

bibliográfica é uma etapa fundamental antes da elaboração ou do desenvolvimento de um

estudo, um artigo, uma tese ou uma dissertação. Essa etapa não pode ser aleatória; por esse

motivo, ela implica um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções atentas ao

objeto de estudo (LIMA; MIOTO, 2007).

3.3 Participantes da Pesquisa

Participou  desta  pesquisa  a  aluna  a  qual  descreveu  esse  trabalho  como

pesquisadora. A pesquisa baseia-se em suas experiências e leituras bibliográficas, de onde se

tira o conhecimento necessário para formular o presente trabalho. 

3.4 Instrumentos de Coleta de Dados

Foram usados documentos, como a Carta Magna, artigos acadêmicos, pesquisa

em sites, revistas eletrônicas e outros textos encontrados em site educacionais.

 3.5 Técnicas de Coleta e Análise de Dados

Foram comparados dados por meio de leitura a partir de uma reflexão do tema

abordado, além de pesquisa em sites atualizados, observando a mudança ocorrida no âmbito

da educação inclusiva.



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a construção do arcabouço teórico, os temas ficaram separados em quatro

seções, as quais são: (1) breve histórico da educação inclusiva no Brasil; (2) o que é dislexia?

(3) a dislexia em sala de aula; e por último (4) estratégias para lidar com a dislexia.

Na primeira seção, trazemos um resumo sobre o processo da educação inclusiva

no Brasil;  o caminho que percorreu; as primeiras instituições de ensino voltado para essa

modalidade de educação; primeiros locais em que esse ensino começou a ser usado e outros. 

Já  na  segunda  seção,  trazemos  a  definição  para  dislexia,  um  transtorno  de

aprendizagem que dificulta a leitura, e outras áreas da aprendizagem, ressaltando que dislexia

não é doença já que pode ser tratada, mas não tem uma “cura”, apenas acompanhamento.

No terceiro eixo, falamos sobre a dislexia em sala de aula, abordando assim o

processo  de  inclusão  dessas  crianças  no  ensino/aprendizagem.  Destacamos  também  os

sintomas  que  essas  crianças  apresentam,  que,  se  não  forem bem  observados  por  pais  e

docentes,  passam a olho  nu e  retardam o diagnóstico,  prejudicando os  anos seguintes  do

discente na escola.

Por fim, a última categoria trata de estratégias para lidar com a dislexia. A seção

apresenta  métodos  e  formas  para  o  professor  dialogar  com  a  dislexia  em  sala  de  aula,

mostrando meios para inserir os métodos de ensino no processo de aprendizagem, facilitando

assim a aprendizagem dessas crianças.  

O  quadro  abaixo  (Quadro  1) demonstra  a  caracterização  do  acervo  estudado,

segundo o nome do livro ou artigo, seja acadêmico, de sites ou revistas eletrônicas, distribuído

em cada categoria acima citada.

Quadro 1 - caracterização do acervo estudado, segundo o nome do livro ou artigo, seja acadêmico, de sites 
ou revistas eletrônicas

Categoria Nome da Obra Usada
Breve histórico da educação
inclusiva no Brasil

1. Fundamentos de educação especial.
2. Educação especial – Programa de Estimulação Precoce – Uma Introdução 
às Ideias de Feuerstein.
3. A família e os portadores de necessidades especiais.
4. Educação inclusiva: conheça o histórico da legislação sobre inclusão.
5. Caderno nacional de alfabetização.
6. Educação inclusiva no Brasil: trajetória e impasses na legislação.

O que é dislexia? 1. Dislexia E Educação: Deveres e dilemas.
2. Dislexia: sintomas, diagnóstico, tratamento e impactos no aprendizado.
3. Nova enciclopédia brasileira de consultas e pesquisas.

A dislexia em sala de aula 1. Dislexia: sintomas, diagnóstico, tratamento e impactos no aprendizado.
2. O processo de alfabetização da criança com dislexia e as práticas 
pedagógicas.
3. Como interagir com o disléxico em sala de aula.



Estratégias para lidar com a 
dislexia 

1. 7 Abordagens para Melhorar a Aprendizagem dos Disléxicos.
2. Técnica Pomodoro - o que é e como funciona.

Fonte da pesquisa.

Como a pesquisa é de cunho bibliográfico, os 14 artigos citados acima se dividem

em livros e textos on-line. Esses textos podem ser artigos acadêmicos, textos de sites e outros.

O gráfico a seguir (Gráfico 1) apresenta a divisão entre livros e textos de sites on-

line. 

Gráfico 1 - Divisão

Fonte: da pesquisa.

Os livros utilizados na pesquisa foram: Educação especial,  Uma Introdução às

Ideias de Feuerstein, Nova enciclopédia brasileira de consultas e pesquisas, Fundamentos de

educação  especial,  A família  e  os  portadores  de  necessidades  especiais.  Todos  os  livros

citados foram analisados, repensados e citados o que mais se enquadra na ideia do artigo;

nesse contexto,  foi  usada uma leitura ampla, analisando os pontos principais do livro que

casava com a pesquisa, pois, como já dito na metodologia, o artigo é de cunho bibliográfico

em uma pesquisa analítica que traz uma análise dos textos estudados. 

Já os artigos são: Caderno Nacional de Educação, Como interagir com o disléxico

em sala de aula, Educação Inclusiva: Conheça o histórico da legislação sobre inclusão, O

processo  de  alfabetização  da  criança  com  dislexia  e  as  práticas  pedagógicas,  Dislexia:

sintomas, diagnóstico, tratamento e impactos no aprendizado, 7 Abordagens para Melhorar a

Aprendizagem  dos  Disléxicos,  Educação  inclusiva  no  Brasil:  trajetória  e  impasses  na

legislação, Técnica Pomodoro - o que é e como funciona. Assim como já citado, os textos

foram  investigados  de  acordo  com  a  temática;  foram  feitas  análises  nos  sites  citados,



procurando informações sobre a  dislexia,  sua definição,  como ela  é  em sala  de aula,  seu

diagnóstico, seu tratamento, o trabalho da equipe multidisciplinar, e depois foram comparados

e escolhidos os trechos que mais se adequam à temática

Alcançamos nessa pesquisa o conhecimento de que dislexia é um distúrbio do

processo de aprendizagem da leitura e expressão escrita. Devido à imaturidade ou disfunção

neuropsicológica, o disléxico apresenta dificuldade na compreensão da leitura e dificuldade

na escrita, por isso muitos dizem que as letras dançam e assim não conseguem compreender o

que está escrito.

Com os estudos realizados, percebemos o desenvolvimento de ambas as partes na

elaboração  desses  trabalhos,  no  entanto  percebemos  que  conseguimos  colher  do  trabalho

muitas informações importantes que nos embasaram no decorrer do texto e auxiliaram na

formação do mesmo

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A palavra dislexia tem origem grega e sua nomenclatura traduzida significa (dys)

um mau (lexis)  tratamento  das  palavras.  Mas  os  estudiosos  da  área  a  definem como um

transtorno da aprendizagem, focando em enfatizar que essa dificuldade é a leitura.

Falar  de  dislexia  é,  de  alguma  forma,  algo  muito  complexo,  já  que  é  uma

patologia que está em alta; quando se diz em alta, é um assunto muito comentado no meio

educacional, já que existe uma crescente nos casos de dislexia no Brasil.

Esse trabalho, antes de tudo, quis causar uma reflexão no leitor, fazer com que se

compreenda o conceito de dislexia, conheça seu processo histórico e saiba como ela se dá em

sala de aula e como um docente deve agir diante dela. 

Apesar de parecer que foi voltado apenas para os docentes, o presente artigo traz

uma  linguagem simples,  de  modo  que  até  leigos  em quesitos  educacionais,  diante  dessa

patologia, possam ter uma compreensão ampla e objetiva do tema.

A relevância desse trabalho se dá mediante a necessidade de informar o leitor

sobre o que de fato é  a  dislexia,  desmistificando a “vilanização”  da mesma,  pois  muitas

crianças disléxicas sofrem não só preconceito, mas lidam com os taxamentos de “incapaz”,

“nunca vai aprender” e outros. 

Apesar de causar uma dificuldade no processo de ensino/aprendizagem, a dislexia

não impede que o mesmo aconteça; guiado por pessoas capacitadas, esse processo acontece

com êxito e excelência.



Um dos objetivos alcançados com esse trabalho foi conhecer o que é dislexia,

conceituamos  e  definimos  a  mesma nesse  artigo.  Outro  ponto  alcançado  foi  conhecer  os

problemas  educacionais  que  crianças  com  essa  patologia  têm;  ressaltamos  que  também

descrevemos  estratégias  que  podem  ser  usadas  pelo  docente  em  sala  de  aula.  Alçamos

também a reflexão,  pois entendemos que somos agentes  da inclusão e  que esse processo

acontece principalmente quando nós, enquanto educadores, qualificamo-nos para lidar com tal

patologia.

Na nossa hipótese, questionamos a afetividade como agente principal da inclusão,

apesar de ser de suma importância, não, a afetividade não é o carro chefe da inclusão, como já

visto acima. 

É preciso técnica, ideias, buscando promover a igualdade, como, por exemplo, na

hora da explicação da tarefa, na resolução de exercícios, nas atividades em grupos e outros,

para que de fato a inclusão do disléxico aconteça em sala de aula. 

Apesar  de  não  ser  o  principal,  a  afetividade  é,  sim,  muito  importante,  todos

merecem ser tratados com respeito, carinho e com olhar de igualdade, pois deficiência limita,

não impossibilita.

A  dislexia  pode  causar,  sim,  dificuldades  de  aprendizagem  de  modo  mais

abrasante em decorar e codificar, mas aprender de forma empírica é muito mais prazeroso e

produtivo; a dislexia não pode ser vista como uma inimiga da educação, mas, sim, como um

obstáculo que caminha lado a lado com a pessoa, não tem cura porque não é doença. 

Concluímos  que,  para  lidar  com  a  dislexia,  precisa-se,  antes  de  tudo,  de

qualificação.  Tanto  o  setor  privado,  quanto  público,  devem  proporcionar  cursos  de

profissionalização dos profissionais de educação para lidar com patologias como essa em sala

de aula; em contraponto, o docente também não pode ficar estagnado, esperando apenas pelo

o seu contratante, deve, sim, buscar meios de se qualificar também.
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RESUMO
A pesquisa aborda a aprendizagem significativa, com foco na ludicidade e aprendizagem de
crianças do infantil III de uma escola privada localizada em Fortaleza-CE. O objetivo geral foi
verificar as contribuições de uma prática significativa para o favorecimento da aprendizagem
de crianças do infantil III da referida escola. Os objetivos específicos foram: i) entender as
contribuições que a aprendizagem significativa pode trazer ao conhecimento dos alunos; ii)
compreender a relação entre o brincar e a aprendizagem; e iii) analisar as contribuições de
uma prática significativa para o desenvolvimento de crianças do infantil III.  O referencial
teórico presente neste estudo está fundamentado na aprendizagem significativa e no professor
como  mediador,  bem como na  relação  entre  o  brincar  e  aprendizagem.  Trata-se  de  uma
pesquisa bibliográfica e descritiva, de cunho qualitativo. Foi realizado um roteiro a partir de
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento é uma ferramenta que caracteriza o ser humano. Trata-se de um

processo, ou seja, não acontece de forma repentina e é necessário que ocorra desde o início do

nascimento.  Na  aprendizagem  significativa  que  foi  proposta  por  Ausubel,  a  criança  vai

descobrindo coisas novas e acumulando com seus conhecimentos prévios. O desenvolvimento

da  criança  nos  aspectos  físico,  mental,  emocional,  cognitivo,  social  e  moral  ocorrem de

acordo com o modo como ela vai aprendendo com as pessoas com as quais convive, bem

como consigo mesma. Não se aprende somente na escola; porém, é no âmbito escolar que a

criança vai aprimorar seu aprendizado.

Nesse contexto, este estudo tem o objetivo geral de verificar as contribuições de uma

prática significativa para o favorecimento da aprendizagem de crianças do infantil III de uma

escola  da  rede  privada  localizada  em  Fortaleza-Ce.  Busca  transparecer  a  aprendizagem

infantil através do brincar e, para isso, importa observar a prática pedagógica dos docentes

que, ali, trabalham diretamente com esse público-alvo. 

Os  objetivos  específicos  elencados  para  esta  pesquisa  são:  i)  entender  as

contribuições  que  a  aprendizagem  significativa  pode  proporcionar  ao  conhecimento  dos

alunos;  ii)  compreender  a  relação  entre  o  brincar  e  a  aprendizagem;  e  iii)  analisar  as

contribuições de uma prática significativa para o desenvolvimento de crianças do infantil III

de uma escola privada localizada em Fortaleza-CE. 

É na infância que podemos desenvolver os conhecimentos prévios das crianças, por

meio de vivências. Nessas vivências, a criança se diverte enquanto aprende, de maneira leve e

interessante. Assim, a aprendizagem significativa vem contribuir para a ampliação de novas

práticas  pedagógicas  no  contexto  escolar,  considerando  os  conhecimentos  prévios  dos

discentes para a promoção da aprendizagem escolar.

É interessante, para a escola, compreender que a ludicidade é essencial para o ensino

e aprendizagem de uma criança, pois traz mais leveza ao aprendizado da mesma, além de

estimular  sua  criatividade.  Pesquisas  vêm  destacando  as  contribuições  da  aprendizagem

significativa, considerando os aspectos desenvolvidos nesse processo, tais como físico-motor,

intelectual e afetivo-social da criança, auxiliando na aprendizagem.

A pesquisa é bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa e o instrumento

utilizado é o roteiro, a mesma foi realizada em uma escola privada de Fortaleza-Ce com (n=3)



professoras.  A  seguir,  serão  explanadas  as  categorias  desta  pesquisa,  no  intento  de

compreender a aprendizagem significativa atrelada ao lúdico enquanto força-motriz para a

aprendizagem realizada na escola.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico a ser apresentado a seguir objetivou relacionar a abordagem

significativa por meio da compreensão do professor enquanto mediador na aprendizagem das

crianças. A ludicidade, nesse contexto, pode auxiliar na educação infantil por meio de práticas

e ações dos professores envolvidos no processo.

A  aprendizagem  significativa  caracteriza-se  pela  interação  entre  novos

conhecimentos e conhecimentos prévios,  de forma que o conhecimento a ser aprendido é

tornado disponível,  ao aluno, por recepção ou descoberta,  observando que a dimensão do

processo de aprendizagem é relativamente independente.

2.1 A aprendizagem significativa e o professor como mediador

A aprendizagem significativa constitui  elemento importante  para a  percepção dos

discentes sobre o mundo, as coisas e o próprio ato de aprender. De acordo com Moreira (2003,

p.  2),  “Essa  aprendizagem se  caracteriza  pela  interação  entre  os  novos  conhecimentos  e

aqueles  especificamente  relevantes  já  existentes  na  estrutura  cognitiva  do  sujeito  que

aprende”. 

Esta  abordagem torna  oportuna  a  apreensão  de  novas  descobertas,  definindo sua

eficácia diante da realidade dos discentes. Tavares (2004) relata que Ausubel, ao propor a sua

Teoria da Aprendizagem Significativa, enfatiza a aprendizagem de significados (conceitos)

como  aquela  mais  relevante  para  os  seres  humanos.  Ele  ressalta  que  a  maior  parte  da

aprendizagem acontece de forma receptiva e, desse modo, a humanidade tem lançado mão

dessa forma de aprender para transmitir as informações ao longo das gerações. 

O autor ainda apresenta que umas das contribuições de Ausubel para o ensino da

aprendizagem  significativa  é  definir  sua  diferença  com  a  aprendizagem  mecânica.  A

aprendizagem significativa, portanto, necessita de um esforço do estudante ao se relacionar de

maneira não literal com o novo conhecimento; já a aprendizagem mecânica é mais memorável

com sua assimilação literal (TAVARES, 2004).



É a partir dos conhecimentos prévios dos educandos que se estabelece uma relação

com seu aprendizado. De acordo com Klausen (2019, p. 6405), “Para que uma aprendizagem

ocorra,  ela  deve  ser  significativa,  o  que  exige  que  seja  vista  como  a  compreensão  de

significados, relacionando-se às experiências anteriores e vivências pessoais das crianças”.

Assim, a criação de problemas deverá ocorrer de uma maneira desafiante para que instigue a

vontade de aprender dos alunos.

É fundamental que o docente, como mediador da aprendizagem, seja inovador, para

que ocorra um ensino de qualidade e motive seus educandos para novas experiências, levando

em  consideração  que  a  criança  aprende  melhor  quando  é  confrontada  com  tarefas  que

impliquem um desafio cognitivo. Para Klausen (2019, p. 6407),  “O educador tem que ser

político  e  inovador,  integrado  consciente  e  ativamente  no  social,  onde  sua  escola  está

inserida”. 

O educador deve proporcionar para seus alunos a oportunidade de aumentarem suas

competências, partindo de seus conhecimentos já existentes, levando a interagirem uns com

os outros no processo de aprendizagem. Torres e Almeida (2018, p.  81) afirmam que “O

professor  pode  detectar  o  desenvolvimento  das  crianças,  suas  capacidades,  o  uso  da

linguagem, recursos afetivos e emocionais, para intervirem intencionalmente nas brincadeiras,

dando apoio e enriquecendo suas capacidades imaginativas, criativas e organizacionais”. 

Dilli (2008, p.143) relata que:

Vygotsky  defende  uma  concepção  construtivista  que  favorece  a  aprendizagem
significativa, resultando na interação professor e aluno, sendo que o professor é o
principal responsável pela interação pedagógica para que o seu aluno construa novos
conhecimentos, tendo base os conhecimentos prévios.

O docente, assim, tem que considerar as experiências que os alunos levam para sua

sala de aula e, com base nisso, articular um novo conhecimento, fazendo com que o aluno o

assimile de uma maneira instigante e divertida. 

Conforme Klausen (2019, p. 6407), “O professor não pode imaginar que sua tarefa é

apenas a de transferir para as crianças o saber impresso no livro didático”. É mais prazeroso

para as crianças colocar em prática, através das brincadeiras, o conteúdo que o professor está

desenvolvendo, alcançando, assim, uma aprendizagem com mais vivências. A autora também

diz que é necessário lembrar que a criança carrega consigo experiências de vida que precisam

ser levadas em consideração no momento da aprendizagem. 



Dilli  (2008,  p.  143)  também relata  que “Vygotsky observou que  crianças  com a

mesma idade temporal não possuíam a mesma idade mental, ou seja, a capacidade delas para

aprender  algo,  com auxílio  de  um professor,  era  diferente”.  Considera-se,  então,  que  as

crianças da mesma faixa etária não têm aprendizagens iguais, pois cada uma tem maturidade e

desenvolvimento diferentes.

O  professor  como  mediador  permeia  a  relação  do  aluno  com o  conteúdo  a  ser

ministrado, sempre considerando seu conhecimento, vivências e significados trazidos para a

sala de aula.  Klausen (2019, p. 6407) ressalta que “Libâneo afirma que o professor media a

relação ativa do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina,

seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, seu procedimento de pensar e seu modo

de trabalhar”. O método que o docente da educação infantil vai utilizar para fazer a mediação

entre  a  criança,  o  brincar  e  a  aprendizagem  deve  ser  significativo  para  que  estimule  a

imaginação e as formas de interagir, dessa forma ocorrendo o conhecimento.

Transferir  o conhecimento não significa só utilizar o livro didático,  mas elaborar

atividades  que  façam  com  que  as  crianças  interajam  umas  com  as  outras,  aprendam  e

produzam seu próprio conhecimento. Cabe ao professor preparar seu aluno, acompanhar e

avaliar as etapas do seu aprendizado, tendo em vista que é necessário solicitar  atividades

próprias das crianças para que aconteça uma aprendizagem significativa.

No próximo tópico, será abordada a importância do brincar e como nele está inserida

a aprendizagem de uma criança matriculada no infantil III, tendo em vista algumas teorias. O

brincar, segundo dicionários, significa diversão; serve para entender e recrear as crianças. De

acordo  com a  Base  Nacional  Comum Curricular  (BNCC),  as  crianças  têm 6  direitos  de

aprendizagem e desenvolvimento, que são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e

conhecer-se.

2.2 A relação entre o brincar e aprendizagem 

A aprendizagem na educação infantil III está relacionada a brincadeiras lúdicas, com

a  intenção  de  levar  para  essas  crianças  a  diversão  que  elas  buscam  e  o  conhecimento

necessário. Segundo a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017, p.25), “As

brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Trata-se

de iniciativas infantis que o adulto deve acolher e enriquecer, porém, devem ser planejadas e

variadas”. Geralmente, os afazeres de uma criança estão relacionados com o brincar; faz-se



necessário colocar na rotina uma atividade em que ela possa desenvolver habilidades, mas

essa atividade tem que ser planejada para que haja um objetivo a ser alcançado. 

Segundo Almeida (2014, p. 61-62), “o brincar não significa apenas passar o tempo

ou recrear-se, isto porque o brincar é a forma mais completa que a criança tem de comunicar-

se  e  relacionar-se  consigo  mesma,  o  outro  e  o  meio”.  No  brincar,  desenvolvem-se  a

linguagem, coordenação motora, pensamentos, emoções e canais de comunicação.

O brincar relaciona-se ao aprendizado, pois é a partir do brincar que proporcionamos

uma maneira de aprender mais interessante e instigante para as crianças; é na brincadeira que

habita a base que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. A ludicidade

torna-se, assim, uma proposta educacional para uma aprendizagem mais propícia e divertida.

Rolim (2008, p. 177) relata que “a brincadeira é o lúdico em ação”. A criança, ao

brincar,  expressa sua linguagem por meio de gestos e atitudes,  as quais estão repletas  de

significados, visto que ela investe sua afetividade nessa atividade. Por isso, a brincadeira deve

ser encarada como algo sério e que é fundamental para o desenvolvimento infantil.

É  por  meio  da  brincadeira  que  as  crianças  veem emergirem seus  sentimentos  e

interagem com o outro, podendo assim amplificar sua imaginação de criar e recriar histórias,

além de  conquistarem seu  próprio  espaço.  É  no brincar  que  acontece  a  socialização  das

crianças e sua interação no meio em que estão.

De acordo com Brasil (2018, p.79 e 81): 

O  brincar  está  prescrito  no  Ministério  da  Educação,  Conselho  Nacional  de
Educação, Câmara de Educação Básica, Resolução n°5, de 17 de dezembro de 2009,
nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (2009),  em seus
artigos 4° e 8°, instituindo que a criança deve ser o centro do planejamento e que ela
é uma pessoa de história e de direito, e que o brincar e as brincadeiras fazem parte
desse direito.

Ao desenvolver  seu planejamento,  os  docentes  devem estar  atentos  às  atividades

lúdicas das crianças, não só às habilidades que devem ser desenvolvidas com a brincadeira,

mas também ao fato de que a criança, por si só e na relação com o outro, pode alcançar ou

superar os limites essenciais para sua aprendizagem. De acordo com Lira e Rubio (2014,

p.12), “Na brincadeira, o mais importante é a vivência afetiva, a expressão, a descoberta, a

realização e os novos significados que surgem”.

Por  isso,  é  importante  que  os  professores  não foquem só nas  regras  básicas  das

brincadeiras, mas deixem que as crianças desenvolvam outras formas de brincar, utilizando a



mesma brincadeira  apresentada  pelo  educador  e  fazendo com que se  desenvolvam outras

habilidades e autonomia ao brincar.

No capítulo a seguir, será apresentada a metodologia desta pesquisa.

3 METODOLOGIA 

Apresente  pesquisa  tem como  objetivo  verificar  as  contribuições  de  uma  prática

significativa para o favorecimento da aprendizagem de crianças do infantil III de uma escola

da rede privada localizada em Fortaleza-Ce. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa. De acordo com Bastos (2003,

p.41),  “(...)  a  abordagem  qualitativa  é  subjetiva  ou  de  opiniões  ou  atitude.  Usada  em

população  pequena.  Seu  critério  não  é  numérico.  Há  uma  maior  preocupação  com

aprofundamento  e  abrangência  das  ações  e  relações  humanas”.  Assim,  a  abordagem

qualitativa está relacionada às características e técnicas da análise deste estudo.

A pesquisa constituiu-se enquanto bibliográfica e descritiva. A pesquisa descritiva

consiste na descrição dos fatos observados durante a pesquisa. Para Leão (2017, p.107), “Tem

como objetivo primordial a descrição dos fatos tal qual eles se encontram e também descobrir

e  observar  fenômenos,  procurando descrevê-los,  classificá-los,  analisá-los  e  interpretá-los,

sem que o pesquisador lhe faça qualquer interferência”. É necessário que o pesquisador estude

seu objetivo de pesquisa, para que não modifique dados pesquisados, assim, caracteriza uma

pesquisa descritiva. 

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, foi feita por meio de levantamento de artigos

em plataformas de pesquisas, tais como Google Acadêmico e a Scielo -Scientific Electronic

Library  Online,  que  são  meios  de  pesquisas  eletrônicos.  A  pesquisa  bibliográfica  foi

amparada por autores tais como Almeida (2014) e Soares et al. (2018).

Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica, de acordo com Leão (2017, p.107), “[...] é

aquela que predominantemente utiliza informações já existentes sobre o assunto estudado”,

constituindo um estudo já existente sobre o tema da pesquisa. Essa técnica foi utilizada para

escrever o referencial teórico deste estudo, sobre aprendizagem significativa, o professor com

mediador e a relação entre o brincar e a aprendizagem.

A educação infantil III foi escolhida para compor o público-alvo deste estudo, pois é

uma fase na qual as crianças aprendem mais ao brincar e já têm curiosidade para descobrir

coisas novas e expor algo que já sabem, colocando em prática seus conhecimentos prévios.



A pesquisa foi realizada em uma escola da rede privada localizada em Fortaleza-CE.

A instituição tem vinte e três anos de funcionamento, tendo sido fundada em 1996. Funciona

do infantil I ao 5º ano do ensino fundamental I, nos turnos manhã e tarde, com seis turmas no

período da manhã e seis no horário da tarde. Tem em média cem alunos e oito professores. 

Na  escola,  há  uma  área  de  lazer  logo  na  entrada;  em  seguida,  a  secretaria,

coordenação e direção, seis salas de aula no andar de baixo, banheiros, outra área de lazer

com parquinho e piscina, esta devidamente protegida com um portão de acesso. Perto dos

banheiros, há uma escada para o andar de cima da escola, onde funcionam os dormitórios,

refeitórios, salão, sala de música e sala de espelhos.

Aplicamos como instrumento de analise o roteiro para a construção desta pesquisa.

De acordo com Pádua (2014, p.85), “O roteiro auxilia para a interpretação e verificação dos

dados”. O roteiro foi utilizado para conhecer um pouco do dia a dia das turmas do infantil III

e dos professores. 

O referido roteiro para a pesquisa foi então aplicado a (n=3) professoras da escola em

questão, com uma listagem sobre o perfil das docentes e questões norteadoras que versavam

sobre aprendizagem significativa, escola e o brincar, família e o brincar, planejamento dos

docentes, professor e o brincar e professor como mediador. 

Na coleta de dados, foram observados e questionados com as professoras os métodos

utilizados  para  desenvolver  uma  aprendizagem  significativa  nas  crianças  de  suas  turmas

através do brincar, bem como os modos de se planejar essas ações. 

Assim, analisou-se a aprendizagem de quinze crianças do infantil III, relacionada ao

brincar  e  a  uma  aprendizagem  significativa,  a  partir  da  prática  das  (n=3)  professoras

participantes deste estudo e que atuam como mediadoras, no seu cotidiano, entre o lúdico e os

educandos, para que seja desenvolvida uma aprendizagem divertida e eficaz.

A seguir, apresentam-se os resultados desta pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para analise  neste capítulo,  iremos expor os resultados obtidos na pesquisa. Com

base na análise desses dados,  adotamos o referencial  teórico e os questionamentos comas

(n=3) docentes entrevistadas. De acordo com Leão (2017, p.72), “Os resultados são relatos de

uma  forma  organizada  e  sistematizada.  Quando  se  estuda  um  grupo  de  casos  ou  de

observações, os percentuais da ocorrência de cada observação também são relatados”.



A seguir, será realizada a apresentação dos dados, iniciando, pois, pela feitura do

perfil das (n=3) professoras participantes. 

4.1 Perfil das respondentes

Este subtópico objetiva traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, no intento de analisar

os  dados oriundos do instrumental  de coleta,  nesse caso,  o  roteiro  para  entrevista.  Dessa

forma,  foi  perguntado  para  as  (n=3) docentes  qual  o  período de  tempo  elas  possuem no

exercício docente, conforme quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Tempo na função docente
RESPONDENTE TEMPO NA FUNÇÃO

Respondente 1 3 anos
Respondente 2 4 anos
Respondente 3 5 anos
Fonte: Da pesquisa (2020).

Observamos que a respondente 1 está há três anos na função docente, a respondente

2 está há quatro anos e a respondente 3 há cinco anos. Percebemos que essas professoras têm

pouco tempo na respectiva função. Em relação ao primeiro quadro, verificou-se há quanto

tempo as professoras exercem esse cargo com o intuito de relacionar sua experiência em sala

de aula com os métodos adotados por elas para uma boa didática de ensino e aprendizagem

para seus alunos. 

Questionou-se,  em seguida,  as  educadoras  sobre  a  formação  inicial  e  o  curso de

especialização na área, de acordo com o quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Formação inicial
RESPONDENTE FORMAÇÃO INICIAL

Respondente 1 Pedagogia; ainda não tenho curso de especialização.
Respondente 2 Graduanda em Pedagogia.
Respondente 3 Pedagogia. Não tenho cursos de especialização. 
Fonte: Da pesquisa (2020).

No respectivo quadro, podemos observar que as docentes têm como sua formação

inicial a pedagogia, que estuda a educação e o processo de ensino e aprendizagem. Podemos

observar  que  a  respondente  1  é  formada  em  pedagogia,  mas  ainda  não  possui  uma

especialização na área; a respondente 2 ainda não é formada e também não possui um curso



de especialização; e a respondente 3 é pedagoga, porém não possui especialização. Assim,

nenhuma das (n=3) professoras possui uma formação continuada. De acordo com Imbernón

(2010, p.07), “a formação continuada dos professores é necessária”. É fundamental que um

docente tenha uma formação continuada para estar sempre se reinventando. 

No próximo quadro, identifica-se há quanto tempo as (n=3) professoras lecionam na

escola em questão. 

Quadro 3 -Tempo que leciona na instituição
RESPONDENTE TEMPO EM QUE LECIONA NA INSTITUIÇÃO
Respondente 1 Há 2 anos. Infantil II e III.
Respondente 2 2 anos. Sou professora do infantil III.
Respondente 3 3 anos. Infantil III.
Fonte: Da pesquisa (2020).

Referente ao quadro 3, foi perguntado às (n=3) professoras, para concluir a primeira

seção do roteiro, sobre o tempo em que lecionam e a série em que atuam nessa escola da rede

privada localizada em Fortaleza-CE. Verifica-se que a respondente 1 leciona há dois anos

como professora nos infantis II e III, a respondente 2 também está na respectiva escola há dois

anos, sendo professora do infantil III, e a respondente 3 leciona na escola há três anos, na

turma do infantil III. 

Na subseção a seguir, compreenderemos as questões norteadoras geradas por meio

das categorias deste estudo que fundamentam o referencial teórico da pesquisa.

4.2 Questões norteadoras

Este  subtópico  tem  como  finalidade  compreender  as  questões  norteadoras  deste

estudo,  com  propósito  de  fundamentar  o  referencial  teórico  desta  pesquisa,  tendo

embasamento no roteiro realizado com (n=3) professoras.

O primeiro quadro desta seção ressalta a aprendizagem significativa e as atividades

realizadas pelas (n=3) docentes que proporcionam aos alunos um melhor engajamento. 

Quadro 4 - Aprendizagem significativa
RESPONDENTE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COMO ELEMENTO CENTRAL DA SALA

DE AULA
Respondente 1 Acho essencial a prática da aprendizagem significativa para a aprendizagem das crianças.

Rodas de conversa, brincadeiras com tinta guache, brincadeiras de cantiga de roda, entre
outras.

Respondente 2 Sim. As atividades com musicalização são as que geram mais atenção e interação com
meus alunos.

Respondente 3 Sabemos que a aprendizagem é o objetivo, mas não é só uma aprendizagem mecanizada, de



conteúdos. Tudo para a criança é novidade. Estar em sala é novo, gerando, assim, novas
aprendizagens, como aprender a viver em outro ambiente, com outras crianças e adultos
que não são do seu convívio. Portanto, a aprendizagem é central das nossas práticas, pois
esses “detalhes”, que tantas vezes passam despercebidos por tantos, estão no plano para
serem colocados em prática, tudo é intencional. E isso é de extrema importância para o
desenvolvimento  das  crianças.  Claro  que  o  conteúdo  é  importante  e  também cobrado.
Desse modo, percebe-se que o objetivo de nossas práticas é a aprendizagem dos alunos e
ela é elemento central dessas práticas. Quanto às atividades, tento sempre passar de acordo
com o dia a dia deles, assim, tornando a aprendizagem mais significativa. Faço atividades
usando  música  e  eles  participam  bastante,  atividades  com  brincadeiras,  utilizo  jogos
educativos. Sinto que eles se engajam mais, participam mais.

Fonte: Da pesquisa (2020).

No quadro acima, as docentes foram questionadas sobre a prática da aprendizagem

significativa  em  suas  aulas  e,  de  acordo  com  as  respostas,  podemos  perceber  que:  a

respondente  1acha  essencial  a  prática  da  aprendizagem  significativa  para  o  processo  de

aprender das crianças, e as atividades realizadas pela mesma, para maior engajamento da sua

turma, são rodas de conversa, brincadeiras com tinta guache, brincadeiras de cantiga de roda,

entre  outras;  a  respondente  2  fala  que  sim,  considera  a  aprendizagem significativa  como

elemento  central  das  práticas  pedagógicas  em  sala  de  aula  e  fala  que  atividades  de

musicalização são as que geram mais atenção e interação com seus alunos; já a respondente 3

fala  que  a  aprendizagem é  o  objetivo,  mas  não  uma  aprendizagem mecanizada,  só  com

conteúdos;  para  essa  respondente,  é  necessário  que  haja  algo  novo e  o  objetivo  de  suas

práticas é a aprendizagem dos alunos, elemento central dessas práticas. 

Segundo Moreira  (2003,  p.02),  “Aprendizagem significativa é  uma aprendizagem

com  significado.  É  preciso  entender  que  a  aprendizagem  é  significativa  quando  novos

conhecimentos passam a significar algo para o aprendiz”. Essa aprendizagem está relacionada

ao momento quando as crianças conseguem compreender algo novo, tendo uma interação com

uma vivência já existente.  

No quadro seguinte, buscamos verificar a relação da escola com o brincar, para que

ocorra a aprendizagem efetiva das crianças. Então, procuramos saber das (n=3) professoras se

as brincadeiras estão presentes na sua sala de aula, quais os tipos de brincadeiras e se o espaço

oferecido pela escola é suficiente para que aconteçam as dinâmicas elaboradas pelas docentes.

Quadro 5 - Escola e o brincar
RESPONDENTE ESCOLA E O BRINCAR
Respondente 1 Sim, a brincadeira faz parte da rotina diária da nossa sala de aula. Na sala, brincamos

com jogos pedagógicos,  massinhas e  com os brinquedos que cada  criança traz de
casa. Existe um salão na escola que é para as brincadeiras mais livres, como correr,
pular e criação de circuitos.

Respondente 2 Sim. Tem o espaço para a brincadeira livre. Mas também fazemos muitas brincadeiras
dirigidas. Principalmente envolvendo atividades de coordenação motora.

Respondente 3 A  brincadeira  é  essencial  para  a  aprendizagem  dos  alunos  da  educação  infantil,
portanto  busco  sempre  utilizá-la  em  sala  de  aula.  Faço  brincadeiras  de  roda,



amarelinha para ensinar numerais e ajuda na coordenação, mas aí já realizo em outro
espaço, teatro com fantoches, entre outras. Existe sim o tempo da brincadeira livre,
que serve também para a socialização deles.

Fonte: Da pesquisa (2020).

No respectivo quadro, observamos que todas as respondentes buscam a brincadeira

como um meio de ensino.  As respondentes 1 e 3 falam que utilizam a sala de aula para

realizar as brincadeiras; a respondente 2 cita que tem um espaço livre para as brincadeiras.

Como foi visto, Rolim (2008, p. 177) explica que “A criança, ao brincar, expressa sua

linguagem por meio de gestos e atitudes, as quais estão repletas de significados, visto que ela

investe  sua afetividade nessa atividade”.  Por isso,  é  importante  que as docentes  busquem

sempre o novo e atividades que se relacionem aos conhecimentos já existentes das crianças

através  das  brincadeiras  e  do  engajamento  com o  outro  e  com o  meio  para  um melhor

desenvolvimento dos educandos.  O quadro 6 apresenta a relação da família com o brincar

para o ensino e aprendizagem das crianças. 

Quadro 6 -Família e o Brincar
RESPONDENTE FAMÍLIA E O BRINCAR
Respondente 1 Para algumas famílias, a escola é um local em que as crianças ficam para que os pais

possam ir trabalhar; alguns não compreendem que aquela criança está se desenvolvendo e
interagindo com o outro e com o ambiente,  que é importante para sua aprendizagem.
Porém, tem alguns pais que acham maravilhoso a ideia de que seu filho está aprendendo
se divertindo.

Respondente 2 Alguns pais incentivam bastante e realizam também em casa. Esses alunos se destacam.
Outros pais não levam tão a sério o processo de aprendizagem nas séries iniciais. Para
esses alunos, encontro mais dificuldade na aprendizagem.

Respondente 3 Muitos pais percebem que os seus filhos aprendem melhor com aulas mais dinâmicas,
porém, ainda existem aqueles que pensam que as brincadeiras são só passatempo, sem
intuito de aprendizagem.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Podemos compreender a relação da família com o brincar para a aprendizagem das

crianças da educação infantil III, pois, de acordo com as respondentes 1,2 e 3, alguns pais não

entendem que, através do brincar, as crianças estão se desenvolvendo; também ressaltam que

existem pais que apoiam a atividade lúdica como um meio de ensino e aprendizagem e, nesse

caso, podemos perceber que existe uma divisão entre os pais sobre o assunto abordado.  

Segundo Rodrigues (2016, p.13), “O lúdico propõe, na educação infantil, a promoção

de  uma alfabetização  significativa,  incorporando  o  conhecimento  educacional  através  das

características  de  conhecimento  do  mundo”.  Sendo  assim,  é  necessário  que  os  pais

compreendam que o brincar, para a educação infantil, é um método eficaz para o ensino e

aprendizagem dessas crianças.



O próximo quadro vai  ressaltar  sobre o planejamento das (n=3) professoras  para

incluir o brincar nas suas atividades.  É fundamental que o professor planeje toda sua aula e

tenha  um objetivo  para  todas  as  atividades  e  o  brincar  é  uma atividade  que  precisa  ser

planejada.  Foi  questionado  se  as  docentes  acham  realmente  importante  planejar  uma

brincadeira para a educação infantil III.

Quadro 7 - Planejamento
RESPONDENTE PLANEJAMENTO
Respondente 1 Sim,  como a  brincadeira  está  presente  na  rotina  da  sala  de  aula,  é  muito  importante

planejar essa brincadeira; muitas vezes, é necessário improvisar o recurso para que ocorra
a dinâmica do dia.

Respondente 2 A ludicidade está sempre presente no planejamento. Quanto a recursos, não tenho tanto
apoio da instituição. Portanto, utilizo mais coisas recicláveis ou tiro do próprio bolso.

Respondente 3 Está sim. Faço meu plano e tento sempre conciliar o conteúdo com uma brincadeira ou
música, assim trazendo a ludicidade para a sala de aula. Sim, sempre que precisamos de
recursos, a escola disponibiliza. 

Fonte: Da pesquisa (2020).

Todas as respondentes estão de acordo quanto a ser preciso planejar as brincadeiras.

A respondente 1 fala que, às vezes, precisa improvisar algum recurso para que ocorra sua

dinâmica; a respondente 2 utiliza materiais recicláveis ou ela mesma compra o material que

vai ser utilizado na sua atividade; já a respondente 3 ressalta que a escola sempre disponibiliza

os recursos necessários. Podemos observar que, mesmo que as (n=3) professoras lecionem na

mesma escola, existe um conflito de ideias entre elas, pois duas estão de acordo que não é

sempre que a escola disponibiliza os materiais para a brincadeira, enquanto uma delas diz que

sim.

De acordo com Soares et al. (2018, p.83), “O planejamento é feito porque o professor

não pode dar aula no impensado, mas que esse planejamento gire em torno do mundo e da

cultura das crianças, despertando suas curiosidades e capacidade de aprenderem sozinhas”. O

docente realiza um planejamento pois não pode dar uma aula sem um objetivo de ensino e

aprendizagem;  porém,  ao  planejar  essas  brincadeiras,  o  professor  tem que  elaborá-las  de

acordo com as culturas das crianças, de maneira que possam aprender sozinhas. 

No quadro seguinte, procuramos verificar se as docentes participam, juntamente com

seus alunos, das brincadeiras propostas por elas e se concordam que através dessa interação

podem ou não criar um vínculo de confiança entre professora e aluno. 

Quadro 8 - Professor e o Brincar
RESPONDENTE PROFESSOR E O BRINCAR
Respondente 1 Sim. As crianças do infantil aprendem mais repetindo o que o adulto faz, por isso sempre

participo ativamente das atividades propostas.



Respondente 2 Sim, acredito que essa prática me aproxima do meu aluno, faz com que ele confie cada
vez mais em mim enquanto professora e amiga.

Respondente 3 Eu  me  torno  um  deles.  Participo  das  brincadeiras  com  eles,  não  deixo  apenas  eles
realizarem.  Eu  acredito  que,  desse  modo,  eles  se  aproximam  mais,  se  sentem  parte
daquele ambiente, criando uma relação boa com eles, relação de confiança.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com todas as respondentes, elas participam das brincadeiras propostas a

seus alunos e concordam que, dessa forma, cria-se uma confiança do aluno para com elas. A

respondente 3 ainda cita que, assim, a criança se sente parte do ambiente e cria uma boa

relação de confiança. A respondente 1 relata que as crianças do infantil aprendem mais rápido

repetindo o que o adulto faz. De acordo com as respostas, podemos concluir que é positiva a

interação professor e aluno, de modo que a criança cria um laço maior com a instituição de

ensino e com seu aprendizado. 

Segundo Martins (2006, p.274) apud Goldhaber (1994), “[...] o brincar deve ser visto

como  algo  mais  digno  de  atenção  e,  nesse  sentido,  seria  de  extrema  relevância  que  os

professores observassem e se envolvessem com as crianças e seus esforços para compreender

o mundo”. Sendo assim, o autor defende a ideia de que é importante a interação aluno e

professor, fazendo com que, ao brincarem, as crianças utilizem sua criatividade para explorar

coisas novas e criar laços com o meio e as pessoas ao seu redor. 

O quadro 9 refere-se ao professor como mediador da aprendizagem, entendendo que

o professor é o mediador do conhecimento entres as crianças e o meio.  Sendo assim, foi

perguntado  para  as  (n=3)  professoras  os  tipos  de  atividades  e/ou  ações  que  facilitam

aprendizagem das crianças. 

Quadro 9 - Professor como mediador
RESPONDENTE PROFESSOR COMO MEDIADOR
Respondente 1 Na minha experiência as atividades lúdicas, expressão livre, eles próprios escrevendo

no quadro e atividades que envolvem tinta são as que mais gosto de realizar e as que
mais vejo interação.

Respondente 2 Em relação ao infantil III acredito que a repetição faz com que a criança aprenda,
porém, essa repetição tem que ser feita de maneiras diferentes. O professor pode usar
um brinquedo pedagógico e pedir para a criança procurar uma vogal, depois pode
escrever essa vogal e pedir para a criança contornar com tinta. Atividades simples
divertidas e que ajudam a aprendizagem.

Respondente 3 Atividades com músicas.
Fonte: Da autora (2020).

Conforme foi observado nas respostas, podemos analisar que a respondente 1 utiliza

a “expressão livre”; ela deixa que seus próprios alunos escrevam no quadro, fazendo com que

tenham autonomia sobre as atividades propostas. A respondente 2 já utiliza a repetição de



maneiras  diferentes  para  que  ocorra  o  aprendizado.  Notamos  que  as  respondentes  1  e  2

utilizam tinta para a realização de algumas atividades e a respondente 3 limitou-se a responder

apenas “atividades com músicas”. 

O professor como mediador da aprendizagem é fundamental que seja inovador, para

que motive seu educando para novos conhecimentos, levando em consideração que a criança

aprende  melhor  quando  é  confrontada  com tarefas  que  impliquem um desafio  cognitivo.

Segundo Klausen (2015, p.6407), “O processo ensino-aprendizagem torna-se eficaz a partir

do  momento  que  o  professor  procura  o  desenvolvimento  de  suas  atitudes,  habilidades  e

conhecimentos a respeito das mudanças e inovações que se fazem necessárias”.

Sendo assim, é interessante que esses docentes procurem sempre maneiras diferentes

para o ensino-aprendizagem das crianças, como ressalta a respondente 2, ao afirmar que a

repetição faz com que a criança aprenda, mas que essa repetição tem que ser feita de maneiras

diferentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou-se compreender as práticas utilizados pelas docentes da educação

infantil III dessa instituição para um ensino e aprendizagem envolvendo o brincar, com vistas

ao desenvolvimento eficaz dessas crianças.

Com a análise de dados feita a partir de um roteiro, tornou-se possível discorrer sobre

os dados obtidos. Os resultados mostraram, na primeira seção sobre o perfil das docentes, que

essas possuem pouco tempo de vivência como pedagogas. O estudo foi realizado com (n=3)

professoras, sendo que somente duas são graduadas e as três assumem o papel de professoras. 

Na segunda seção, foi questionado para as professoras um pouco mais sobre a prática

do ensino e aprendizagem abordada por elas com relação ao brincar e à aprendizagem, com

enfoque no planejamento envolvendo a aprendizagem das crianças.

Diante  do  estudo,  foi  possível  perceber  a  importância  desse  assunto  para  o

desenvolvimento  dos  alunos,  visando  a  contribuir  com uma aprendizagem significativa  e

eficaz. Portanto, percebe-se que, através do brincar, as crianças conseguem desenvolver sua

aprendizagem, interagir com o outro e com o meio de uma maneira prazerosa, criando sua

própria autonomia.  

Quanto às dificuldades durante a construção do trabalho, menciona-se a aplicação do

roteiro, que foi enviado para um número maior de professoras, porém só (n=3) responderam.

As professoras que responderam aos questionamentos foram de grande contribuição para a



realização desta pesquisa. Outras dificuldades surgiram durante o processo, pois passamos por

um momento de pandemia mundial que abalou o emocional e a saúde da pesquisadora, além

de outros percalços, como o tempo da pesquisadora para ler, entender e escrever seu trabalho,

pois a mesma leciona em dois turnos, manhã e tarde e, com o novo sistema de aula EAD, foi

preciso uma nova adaptação de tempo para uma organização saudável de suas atividades.

Mediante  o  tema  abordado  na  pesquisa,  sugere-se  que  as  docentes  da  educação

infantil busquem sempre inovar seus métodos de passar o conhecimento aos seus alunos, de

uma maneira que possam sempre utilizar a brincadeira e a aprendizagem significativa para o

ensino e aprendizagem de seus educandos. 
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RESUMO  
O presente trabalho abordará a importância do estágio para a formação do pedagogo. Assim,
trará indagações acerca de como acontece esse tipo de formação, buscando compreender de
maneira  efetiva  a  relação  da  teoria  e  prática  no  estágio,  com o  foco  entre  essa  relação
vivenciada do aluno na prática. O objetivo geral é analisar a formação docente e quais as
contribuições  que  o  estágio  pode  fazer  para  uma  formação  mais  ampla  desse  estudante,
promovendo assim um conhecimento que vai além do que é proposto dentro do ambiente
acadêmico. A pesquisa é de campo e bibliográfica de cunho qualitativo explicativo. Observa-
se que o estágio supervisionado é um momento importante, pois permite que o aluno faça
uma análise e reflexão acerca de tudo o que foi apreendido no ambiente acadêmico, fazendo
assim um comparativo entre os dois ambientes, tanto escolar quanto acadêmico. Os principais
autores que fundamentam essa pesquisa sobre a temática estágio são: Alencar (2017), Pimenta
(2005), Tardif (2005) e Brito (a,n), entre outros autores que contribuíram de maneira objetiva
para esse estudo.  
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ABSTRACT  
This work will address the importance of the internship for the education of the pedagogue.
Thus, it will bring questions about how this type of training takes place, seeks to effectively
understand the relationship of theory and practice in the internship, with the focus between
this relationship experienced by the student in practice. The general objective is to analyze the
teacher education and what contributions the internship can make to a broader education of
this  student,  thus  promoting knowledge,  which  goes  beyond what  is  proposed within  the
academic environment. The research is field and bibliographic of an explanatory qualitative
nature. It is observed that the supervised internship is an important moment, as it allows the
student to make an analysis and reflection about everything that was learned in the academic
environment,  thus  making a  comparison between the  two environments,  both  school  and
academic. The main authors that support this research on the thematic internship are: Alencar
(2017), Pimenta (2005),  Tardif  (2005),  Brito (a,  n), among other authors who contributed
objectively to this study. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

É importante ressaltar que, no período de estágio, o aluno de pedagogia vivencia

suas primeiras experiências profissionais e é neste momento que ele estabelece o primeiro

contato com o campo profissional quando começa a ter uma proximidade do que é apreendido

no ambiente acadêmico, podendo assim pôr em prática sua aprendizagem.   

Essa etapa é necessária para a sua experiência, possibilitando o conhecimento de

um novo mundo, pois na faculdade ele aprende, mas é em campo que ele executa todo o

conhecimento adquirido. Contudo, observou-se a necessidade de discorrer sobre esse tema e

buscar compreender na prática como está acontecendo esse tipo de formação, se ela oferece

subsídios suficientes e uma aprendizagem concreta e significativa para esse profissional que

sairá  do  ambiente  acadêmico,  levando-o  a  refletir  sobre  a  necessidade  de  uma formação

completa, aliando a teoria a uma boa prática. 

 A partir  desse  ponto,  veio  a  reflexão  em  que  esse  estudo  se  baseará  para

responder a seguinte questão: qual a importância do estágio supervisionado para a formação

do pedagogo? 

Tendo em vista essa pergunta pertinente, que surgiu durante o período acadêmico,

o  objetivo  principal  dessa  pesquisa  é  analisar  a  contribuição  do estágio  para  a  formação

docente, compreender o saber docente e investigar quais os aspectos positivos relacionados na

teoria para uma prática mais efetiva no âmbito educacional.  

Além disso, o estágio, para a formação do pedagogo, possibilita ao educando um

olhar  diferenciado  para  o  campo  e  uma  reflexão  sobre  as  práticas  docentes  quando  se

visualiza também as atividades que são desenvolvidas na prática.  

A metodologia  do  trabalho  será  baseada  na  pesquisa  de  campo  quando  será

aplicado um questionário seguido de uma entrevista com perguntas abertas. O questionário e a

entrevista serão direcionados a professores da Educação Básica da rede Municipal de Ensino

de Fortaleza e a professores recém-formados da rede privada de ensino de Fortaleza. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo será desenvolvido com base nas afirmativas

dos autores: Alencar (2017), Pimenta (2004-2005) e Tardiff (2005), que se propõem a analisar

o estágio como forma de atribuição ao conhecimento e importante momento vivenciado pelo

estudante.   Desse  modo,  analisa  a  contribuição  que  o  estágio  possibilita  ao  aluno  e  a

experiência de vivenciar na prática os desafios da carreira, mas, sobretudo, os momentos de

aprendizagem e trocas de experiências com quem está  a  supervisionar  suas atividades no

campo.  



Para  desenvolver  essa  pesquisa,  esse  artigo  se  dividiu  em  quatro  seções:  a

primeira  tratará  sobre  a  introdução,  a  segunda abordará  a  fundamentação teórica  sobre  o

estágio  e  a  formação  docente,  a  terceira,  a  metodologia,  finalizando  com  a  última  que

discutirá sobre a pesquisa de campo.   

 

2 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

Esta seção abordará assuntos relacionados a respeito do estágio supervisionado

para a formação de docentes,  a contribuição positiva para essa aprendizagem acontecer  e

alguns aspectos relacionados ao estágio. 

 

2.1  O saber docente  –  contribuições  do  estágio  para  a  formação  do  profissional  da

educação 

 

Segundo  o  Conselho  Nacional  de  Educação  (2003,  p.  7),  o  conceito  de  estágio

supervisionado consolidou-se historicamente no Brasil ligado ao conjunto de Leis Orgânicas do

Ensino Profissional,  definidas  no  período de  1942 a  1946.  Os estágios  supervisionados  se

constituíam em passarelas  construídas  entre  a  teoria  e  a  prática  no  processo  de  formação

profissional.  

Inicialmente o estágio faz parte da prática docente, é nesse sentido que o aluno

coloca em prática tudo que vem aprendendo no campo teórico. Esse aluno chega ao estágio

com um olhar diferente, com ideias que o motivam para a busca do aperfeiçoamento de novos

conhecimentos que só tem a agregar valor à aprendizagem. 

Nesse  processo,  o  papel  das  teorias  é  o  de  iluminar  e  oferecer  instrumentos  e
esquemas para  análise  e  investigação,  que  permitam  questionar  as  práticas
institucionalizadas  e  as  ações dos  sujeitos  e,  ao  mesmo  tempo,  se  colocar  elas
próprias  em  questionamento,  uma  vez  que  as teorias  são  explicações  sempre
provisórias  da  realidade (PIMENTA, 2005/2006, p. 12).  

 
Assim o estágio supervisionado fica caracterizado como uma etapa importante na

formação docente, pois é o cerne de todo o conhecimento que é visto na prática. 

 O  discente,  como  pesquisador  que  é,  precisa  obter  maiores  e  melhores

direcionamentos em relação a sua prática, indo em busca de toda forma de aprendizagem,

podendo, dessa maneira, aprofundar o conhecimento que ele recebe na universidade no campo



de atuação. Assim, é necessário que ele seja inovador em suas práticas, para que possa trocar

experiências com educadores que já fazem parte do ciclo educacional. 

A docência  comporta  vários  saberes:   conhecimento,  compreensão,  motivação,
empatia,  competência,  paciência,  didática,  criatividade,  etc.  Portanto,  o
conhecimento, por si só, não é suficiente na prática docente. O professor deve saber
ensinar, ou seja, saber sobre educação, pedagogia e didática  de  sua  matéria  para
que  consiga  imprimir  ao  seu  conteúdo  um caráter  de  conhecimento  e  não
apenas  de  informação (CORTE; LEMKE, 2015, p. 319).   

 
Dessa maneira, o estágio é essencial para a formação do futuro profissional em

educação,  visando  uma  aprendizagem  e  maior  conhecimento  da  área  educacional.   Vale

ressaltar  que  esse  momento,  quando  acontece  a  troca  de  experiências  entre  profissionais

experientes e estudantes na busca da sua primeira experiência por meio do estágio e vivências

pelo futuro docente, caracteriza um marco para o início da sua formação. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, Nunes e Silveira (2015) dizem que uma das

características da aprendizagem é o desenvolvimento enquanto sociedade; com o tempo, a

cultura pode definir o que os indivíduos devem saber nas múltiplas áreas do conhecimento

humano. Isso leva o futuro professor a conviver com a cultura da escola, momento em que ele

terá sua aprendizagem internalizada através do estágio.  

Assim, o autor sugere que a aquisição da aprendizagem é o fator primordial e em

constante desenvolvimento na sociedade por meio do tempo, da cultura, partindo, assim, para

as  várias  áreas  do  conhecimento,  não  uma  aprendizagem única,  mas  uma  aprendizagem

completa do indivíduo como ser, que faz parte da sociedade. Esse momento do exercício da

profissão leva o indivíduo a buscar novos conhecimentos na área da educação para assim dá

sentido a sua aprendizagem. 

2.2 O papel do estágio para a formação do pedagogo 

 
Ao refletirmos sobre o processo de formação do educador, podemos entender que o

estágio em si não é algo isolado para além da formação. Mas esse momento fica caracterizado

como parte fundamental no processo de aprendizagem do futuro docente. 

De acordo com Pimenta (2005/2006),  o estágio faz parte  da prática do futuro

docente  no  modo  geral.  Porém,  discentes  afirmam  que  a  teoria  se  aprende  na  prática,

deixando o mais importante que é a teoria que fundamenta uma boa prática de ensino.  

Ainda conforme esse autor, é preciso que os cursos de formação proporcionem um

bom embasamento,  para  que  teoria  e  prática  possam se  complementar,  sendo  necessário



ressaltar que os cursos de pedagogia devem visar à formação ampla para o discente, com

metodologias ativas que abranjam esse momento de aprendizagem   

Assim, o estágio supervisionado em educação desenvolve questões importantes

para  a  formação  completa  do  futuro  educador,  tais  como:  uma  percepção  maior  das

necessidades dos alunos; o que dá certo ou não na sala de aula; quais as atividades de maior

interesse do aluno; o desenvolvimento das metodologias; como lidar com as dificuldades.  

Em todos esses momentos, é permitido ao futuro profissional relacionar o campo

teórico e prático, a fim de perceber, de maneira diferenciada e em uma visão mais ampla,

como funciona o ambiente educacional. 

De acordo com Pimenta (2005/2006, p. 7), “o modo de  aprender  a profissão,

conforme  a  perspectiva  da  imitação  será  a  partir  da  observação,  imitação, reprodução  e,

às  vezes,  da  re-elaboração  dos  modelos  existentes  na  prática, consagrados como bons”;

percebe-se a importância dessa vivência pedagógica para o desenvolvimento do docente.  

Com tudo um acadêmico do curso de licenciatura em pedagia passa a observar

no seu campo de experência uma necessidade de se engajar nas atividades práticas obtendo

para sim uma bagagem importante de conhecimentos adquiridos nesse curto espaço de tempo,

mas rico em aprendizagens por meio de observações diárias. 

 

2.3 A teoria relacionada à prática do estágio  

 
No  contexto  atual,  a  teoria  não  se  aplica  muito  ao  que  o  estudante  passa  a

vivenciar no estágio, deixando, assim, muito aquém essa relação de teoria versus a prática

notória do estágio. 

O estágio supervisionado é essencial para a formação do futuro profissional em

educação, pois ele proporciona ao estudante uma maior integração de conhecimentos entre o

que é aprendido na teoria,  podendo assim relacionar  com a prática docente.  Haja vista  a

necessidade da melhoria do processo de aprendizagem do estudante na área educacional, faz-

se necessário um acompanhamento com riquezas de detalhes, no momento que é proposta

essa atividade de campo.  

Como  disse  Davanço  (2015),  conceber,  pensar,  criar  possibilidades  e  outras

formas  de pensar,  não só transmitir  conhecimentos,  mas  instigar  no discente  o desejo de

aperfeiçoar  sua  prática,  fazem nascer  nele  um novo  olhar  diante  da  busca  constante  de



conhecimento  que  só  acontece  por  meio  da  teoria,  para  que,  dessa  forma,  o  ensino  e  a

aprendizagem não fiquem retidos em um único momento de formação do discente.   

Em  conformidade  com  a  situação  do  estágio  para  a  formação  docente,  é

importante que isso aconteça de maneira natural e que o estudante se sinta à vontade no

ambiente educacional, para que, assim, ele consiga explorar da maneira dele todos os recursos

necessários para a sua aprendizagem. 

 

Diante  de  situações  novas,  os  alunos-estagiários  vivem a  ruptura  necessária,  ao
perceberem que só o domínio da ciência matemática já não basta.  Eles se defrontam
com a prática necessária, com a necessidade de adotar estratégias de ensino diversas
como meio de encantar os alunos da educação básica.  Isso exige desses estagiários
planejamento e organização em suas ações de observação, assim como nas futuras
práticas de ensino, o que remete a um contrato didático, materializado em forma de
plano de trabalho acordado entre universidade, aluno-estagiário e escola (MELLO;
LINDNER, 2012, p. 3).   

 
Observa-se,  então,  a  importância  dessa  fase  vivenciada  pelo  educando,  sendo

necessário que esteja em conformidade com o que ele aprende na universidade. A questão da

teorização e da prática precisa estar alinhada com base em tudo que ele passa a aprender em

sua prática diária.   

O aluno muitas vezes se depara com uma realidade aquém do que ouve nas aulas

no decorrer dos semestres, mas, quando chega o momento de estar em campo, ele se depara

com os muitos desafios encontrados nas salas de aula, com o cotidiano muitas vezes limitado

dos professores. O estagiário chega no campo sem ter conhecimento de como desenvolver um

bom plano de aula, também tem pouco conhecimento pedagógico, pouco ou nenhuma prática

de como se portar em uma sala de aula, quase nenhum conhecimento sobre o contexto do

aluno.  

À priori  em relação  a  formação  desse  aluno  quanto  a  teoria  e  a  prática  são

fundamentais que ambas estejam de acordo com as vivências que o indivíduo se depara no

ambiente escolar para que assim, não aconteça um embate entre conhecimento apreendido e

experiências na prática, mas que cada um seja um complemento a mais na sua formação. 



3 METODOLOGIA  

 

Nessa  seção  apresentaremos  os  processos  metodológicos,  o  método  de

abordagem, a tipologia da pesquisa, o lócus, os participantes da pesquisa, os instrumentos e as

técnicas da coleta de dados. 

 

3.1 Abordagem e tipologia da pesquisa 

 

Minayo (2009, p. 9) afirma que “a ciência é a forma hegemônica de construção da

realidade,  considerada  por  muitos  críticos  como  um  mito,  por  sua  pretensão  de  único

promotor e critério de verdade”. 

Com isso o autor dá a entender que muitos não acreditavam que a ciência era

importante para a descoberta de fatos até então sem resposta. Mas, para o autor, a ciência vai

além de simplesmente buscar respostas, ela procura entender e passa a compreender melhor a

dinâmica da situação. 

De  acordo  com  Minayo  (2009,  p.  10),  o  “campo  científico,  apesar  de  sua

normatividade, é  permeado  por  conflitos  e  contradições”.  Além  disso,  “a  cientificidade,

portanto,  tem que ser  pensada  como uma ideia  reguladora  de  alta  abstração e  não como

sinônimos de modelos e normas a serem seguidos”.  

Adotou-se  uma  pesquisa  de  natureza  qualitativa  de  modo  exploratório,

considerando o estudo de campo para a obtenção de melhoria nos resultados da pesquisa com

o objetivo de obter respostas sobre a prática do estágio supervisionado, a relação da teoria e

prática.  

Em  conformidade  com  a  pesquisa  de  campo,  Filho  e  Santos  (2003,  p.  102)

consideram que “[...] inicialmente, deverá fazer uma coleta de dados, mas, como o universo é

grande demais e impossibilita uma coleta total, esta será a partir de uma amostra, determinada

cientificamente”. 

Ainda  segundo  Filho  e  Santos  (2003,  p.102),  “por  meio  de  questionário  ou

entrevista  junto  aos  elementos  envolvidos,  vai  permitir  a  análise  e  conclusões,  segundo

objetivos previamente estabelecidos”. 

 



3.2 Lócus da pesquisa 

 

Essa pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Fortaleza que fica 

localizada no bairro Granja Lisboa, a escola atende o ensino infantil 4 até o 3° do ensino

fundamental  I,  com 555  alunos  matriculados,  o  seu  atendimento  funciona  nos  turnos  da

manhã e tarde. A escola foi fundada no ano de 2008, tendo como público alvo pessoas sem

renda ou com um poder aquisitivo de pouco mais de um salário mínimo. A escola possui ao

todo 30 profissionais. A instituição é de médio porte.  No mapa a seguir,  é possível ver a

localização da escola. 

3.3 Participantes da pesquisa 

 
Essa  pesquisa  contou  com  a  participação  de  algumas  professoras  da  rede

municipal  de  educação  básica  de  Fortaleza,  com  alunas  recém-formadas  do  curso  de

Pedagogia.  O questionário foi aplicado para 4 pessoas,  entre elas 2 professoras da escola

pública e 2 alunas graduadas com experiência na área da educação. 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para  essa  pesquisa,  foram elaboradas  três  perguntas  abertas  sobre  o  estágio  e

também se utilizou o questionário seguido de uma entrevista a fim de obter respostas para a

pesquisa em questão.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de dados apresentará as respostas que foram obtidas por meio de uma

entrevista, contendo nelas 3 perguntas abertas, quando os participantes da pesquisa fizeram

suas considerações acerca do estágio supervisionado; também foi traçado o perfil  de cada

respondente que se propôs a responder a pesquisa.  

Neste documento também trouxemos perguntas que foram realizadas no decorrer

do estudo proposto e um quadro de comparações e habilidades adquiridas no momento do

estágio: 



a.1. Qual a relevância da teoria e prática para a formação do professor? 

a.2. Há uma reflexão ativa  das  atividades  desenvolvidas  no  ambiente  de

estágio? 

a.3. Existe algo que poderia vir a ser melhorado durante esse processo de

aprendizagem do discente? 

 

Quadro 1 – Contribuições do estágio para a formação pedagógica do professor 
As contribuições do estágio na
aprendizagem 

Habilidades necessárias para uma boa prática 

Atividades desenvolvidas no 
campo 

• Ter envolvimento no campo  
• Aproximar das atividades pedagógicas diárias  
• Vivenciar  e  explorar  as  possibilidades  e  os  desafios  do  dia  a  dia  do

pedagogo 
• Contribuir para a formação do pedagogo 

Teoria VS prática 
 

• Vivência pedagógica, teoria e prática 
• Aliar teoria e prática 
• Relacionar o campo teórico com a prática 

As contribuições do estágio na 
aprendizagem 

Habilidades necessárias para uma boa prática 

Atividades desenvolvidas no 
campo 

• Ter envolvimento no campo  
• Aproximar das atividades pedagógicas diárias  
• Vivenciar  e  explorar  as  possibilidades  e  os  desafios  do  dia  a  dia  do

pedagogo 
• Contribuir para a formação do pedagogo 

Habilidades  desenvolvidas  por
meio do estágio 

• Identificar e aprender estratégias que faça o trabalho fluir naturalmente na
sala de aula  

• Qualificação para o futuro profissional em educação 
• vivenciar o planejamento de aulas do professor 
• Desenvolver atividades que envolva o aluno 
• Identificar  maneiras  que  possibilitará  o  aluno  a  ter  uma  aprendizagem

significativa 
Fonte: Da pesquisa. 

 
O estágio faz parte da aquisição de conhecimento e habilidades desenvolvidas por

meio dessa experiência. Por isso, os cursos de formação devem se manter sempre atualizados

e com boas referências no que diz respeito à formação do pedagogo.   

De  acordo  com  Corte  e  Lemke  (2015,  p.  98), “[…]  é  primordial  também

apresentar aos acadêmicos atividades que promovam a reflexão não só no ponto de vista do

conhecimento científico, mas, também, de seu contexto de formação e atuação”. Com essa

fala das autoras, fica evidente que os cursos de formação de professores precisam de uma

maior atuação na formação desse profissional que futuramente será inserido no mercado de

trabalho  e  possibilitem  uma  aprendizagem  que  traga  sentido  ao  contexto  de  formação

pedagógica atual. 



 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

A princípio essa pesquisa inicialmente pretendia entrevistar oito participantes, mas

apenas  três  deram o retorno da  pesquisa em questão.  Sendo assim,  não será divulgada  a

identidade dos mesmos, então serão denominados de respondentes 1, 2 e 3.  

A respondente 1 tem, formou-se há um ano,  mas já  trabalha na educação faz

quatro anos. Atualmente é professora da rede privada de ensino, atuando no Infantil V como

professora regente de sala, com crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos de idade. 

A respondente 2 também exerce suas funções como professora regente em uma

instituição de ensino particular em fortaleza. Ela ensina há quase seis anos como professora,

porém faz pouco tempo que se formou em Pedagogia.  

A respondente  3  exerce  a  função  de  professora  na  rede  pública  municipal  de

ensino de Fortaleza há quase 10 anos. Já lecionou para criança do infantil ao 5° ano e no

momento dá aulas para crianças do 3° ano do Ensino Fundamental.  

É  formada  em  Pedagogia  com  especialização  em  psicopedagogia.  A mesma

afirmou na entrevista que procura sempre estar em contínua busca por formações que possam

aperfeiçoar sua prática na sala de aula. Ela ainda disse que pretende ingressar futuramente em

um mestrado.  

 

Quadro 2 - Qual a relevância da teoria e da prática para a formação do professor? 
Respondent

e 
Resposta 

 
R1 

A prática  e  a  teoria  devem  andar  juntas,  apesar  de  eu  considerar  a  prática  de  extrema
importância, sem a teoria o professor muito provavelmente ficaria perdido na sala de aula. Por
tanto, na minha experiência como professora há 5 anos na rede municipal, acredito que ambas
teoria e prática se complementam. 

 
R2 

O professor precisa de teoria para assim poder fundamentar a sua prática mais eficaz. Entendo
que a partir dai ele, poderá desenvolver uma melhoria nas suas práticas diária na sala de aula,
atendendo assim, melhor as necessidades especificas de cada um dos seus alunos. Acrescento
ainda em minha fala,  que o professor precisa ter uma boa bagagem teórica,  para um melhor
conhecimento de causa e assim encontrar no seu dia a dia soluções que atendam a necessidade de
seus alunos. Com isso a teoria e prática sempre andam juntas para a melhoria do conhecimento
do professor. 

  
R3 

Mais  prática  porque  essas  pessoas  já  estariam  capacitados  e  não  precisariam  nem  ficar
preocupadas com o mercado de trabalho que está  a cada dia mais competitivo. Com isso, a
prática é fundamental, já que este futuro profissional traria com ele ainda que pouca experiência
no campo de atuação, ele por meio do estágio ainda que supervisionado por outro profissional
mais experiente saberia se sobre sair de situações futuramente em sala um pouco conflituosa.
Também saberia como lidar no dia a dia com as crianças e etc. 

Fonte: Da pesquisa. 



 

4.2 A importância da teoria e da prática 

 

Analisar a relevância que tem a teoria e a prática: Qual relevância da teoria e da

prática para a formação do professor?  

Para Pimenta (s,  a,  p.  61),  “a essência da atividade (prática) do professor é o

ensino e aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a

aprendizagem se realize em consequência da atividade de ensinar”.   Com isso a autora é

bastante enfática no que diz respeito à questão da aprendizagem no momento do estágio.  

É  esse  momento  que  o  aluno  tem  para  aprender  sobre  as  práticas  e  as

possibilidades de aprendizagens ricas que ele adquire no campo, mas é importante que ele

tenha referências de estudo, para poder aperfeiçoar o momento vivenciado, e esteja engajado

com seu próprio  conhecimento  a  partir  do  que  passa  a  observar  no  cotidiano escolar  do

professor.  

Contudo Brito (s.a, p. 6), “afirma que, […] a vivência do estágio, para o futuro

professor, concretiza o encontro com situações reais da escola e da sala de aula”.  É nesse

momento que que o educando passa a vivênciar situações que até então ele só ouvia na sala de

aula, o estágio proporciona momentos desafiadores, mas também momentos de conquista na

vida do educando.  

É na prática que acontece os momentos que muitos alunos passam a valorizar a

profissão  de  ser  professsor,  com  pequenas  alegrias  que  se  tornam  magnificas  com  a

aprendizagem do aluno que antes não sabia ler, escrever, entre outros momentos que só é

apreendido na prática.  

Pimenta (2005/2006), diz que, “[…] a profissão professor também é prática. É no

modo de aprender a profissão conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação

[…]”. No entanto a prática vai além dos modelos já existentes, com isso, o educando passa a

ter novas perspectivas frente a essa prática com uma busca de métodos que dêem sentido a

sua prática na sala de aula com ideias inovadoras. 

É de suma importância que a teoria e a prática seja momentos indispensáveis para

a formação completa do educando, pois é na prática que o aluno passa a vienciar momentos

fundamentais no seu inicio de carreira que está fundamentada com estudos riquíssimos em



conhecimento, uma aprendizagem bem embasada é essencial para o sucesso profissional do

mesmo.  

É nesse momento que o indivíduo se faz presente na construção do conhecimento

e desenvolvimento de habilidades necessárias tais como: aprender na prática como elaborar

um bom plano de aula, uma boa aula que instigui no aluno vontade e interesse em aprender,

também é no cotidiano escolar que ele aprende a ter uma boa postura de como se relacionar

com os demais entre eles pais e responsáveis das crianças e corpo doncente.  

Em  suma  a  prática  em  sim  é  o  melhor  momento  que  o  educando  tem  para

desenvolver um senso crítico sobre as realidades por ele vividas no ambiente educacional,

mas ele também pode contribuir de forma significatica e inovadora. 

Quadro 3 - Há uma reflexão ativa das atividades desenvolvidas no ambiente de estágio? 
Respondent

e 
Resposta 

 
P1 

As reflexões acerca do estágio em algum momento ficam a desejar, tendo em vista que, muitos
profissionais e instituições tratam o estagiário como um mero estudante, sem muito a acrescentar
e assim desvalorizando o seu potencial, ideias, como algo a poder acrescentar naquele momento.
Acredito que as atividades desenvolvidas durante esse período sejam fundamentais para uma
prática eficiente no futuro deste profissional em formação, e este presente momento precisa ser
levado em conta.   

 
R2 

Sim, na sala de aula é permitido um momento para que haja uma reflexão do trabalho que está
sendo elaborado pelo professor regente. É nesse curto período de tempo que acontece uma pausa
para verificar  o  que pode ser  melhorado no ambiente escolar,  quais  aspectos  favorecem um
ambiente  de  aprendizado  mútuo.  Assim  favorecer  ao  futuro  docente  uma  experiência  que
agregue valores e conhecimentos que possibilite uma boa prática no seu possível futuro ambiente
de trabalho.  

  
R3 

Através do estágio o aluno também começa a refletir sobre questões que antes ele só ouvia no
meio  acadêmico,  mas  que  hoje  é  uma  realidade  vivenciada  por  ele.  Assim,  por  meio  das
observações que ele faz, também poderia se envolver mais nas atividades que o professor regente
elabora durante aquele dia que ele se faz presente. O estágio é o momento que o educando tem
para refletir sobre as metodologias que dão certo ou não, o que mais chama a atenção ou quais
atividades que as crianças gostam mais ou tem maior desenvoltura. Tudo isso leva um aluno a
fazer uma reflexão ativa das suas futuras práticas como professor. A reflexão com um senso
crítico leva a uma prática mais elaborada do exercício do magistério. 

Fonte: Da pesquisa. 
  

4.3 Reflexão versus atividades 

 

Identificar  se  há  no  decorrer  uma  necessidade  de  uma  pausa  nas  atividades

desenvolvidas: Há uma reflexão ativa das atividades desenvolvidas no ambiente de estágio? 

“[…] o estágio supervisionado, a partir da valorização de processos reflexivos na

formação  docente,  faculta  nos  futuros  professores  o  conhecimento  acerca  de  suas



necessidades formativas e suas responsabilidades com a sua própria formação” (BRITO, s.a,

p. 4). 

Segundo  Brito  (s.a,  p.  4),  esse  momento  é  importante  para  que  o  aluno  se

aproxime e seja o “protagonista” da formação e particularidades do trabalho docente, frente

aos desafios e à sistematização das situações do ensino e da gestão, pedagógica entre outros

fatores determinantes da carreira 

Assim,  é  no  momento  do  estágio  que  o  aluno  passa  a  ter  uma  relfexão  das

metodologias que dão certo e outras nem tanto, com issso é passa a agregar valores a sua

formação, mediante as situações enfrentadas no dia a dia da escola. Também é necessário um

maior engajamento do mesmo na aprendizagem adquirida por meio do estágio. Contudo as

reflexões necessárias faz parte da vida do futuro profissional da educação, buscando novos

conhecimentos e novas aprendizagens. 

É importante que o aluno passe a ter novos olhares frente as necessidades que

surgem durante o estágio, o professor da atualidade precisa refletir sobre como ensinar, o que

ensinar, como adotar uma metodologia ativa que motive o aluno. Com isso, faz-se necessário

uma nova postura dentro de sala, o professor tem que ter esses momentos de reflexões ativa e

crítica do seu trabalho.  

De acordo com Brito (s.a, p. 4) “[…] a análise e a reflexão, como ferramentas

para que o futuro professor compreenda as demandas da educação, da escola e do ensino deve

ocorrer de forma sistemática”.  

Com essa  atitude  o  aluno  passa  a  ter  um novo olhar  para  o  seu  processo  de

formação,  obtendo  para  si  pensamentos  e  atitudes  que  venha  a  contribuir  de  forma

significativa  na  sua  aprendizagem com base  nas  reflexões  diárias  no  cotidiano  escolar  e

acadêmico. Dessa forma o aluno para refletir  sobre o que ele poderia fazer de melhor no

ambiente que se encontra, é necessário que ele compreenda a relevância de refletir sobre o

trabalho desenvolvido por ele no ambiente escolar. 

 

Quadro 4 - Existe algo que poderia vir a ser melhorado durante esse processo de aprendizagem do discente? 
Respondent

e 
Resposta 

 
R1 

Sim, a começar pela valorização do mesmo, entendendo assim que, este virá no futuro ocupar
cargos docentes. Assim o estágio é uma forma de intercalar as ideias com a realidade escolar, e
essa  realidade  que  dar  sentido  ao  estágio,  pois  diante  dos  desafios  encontrados  durante  este
período  crucial  para  a  sua  formação,  observa-se  que  o  discente  pode  realizar  algumas
intervenções com a supervisão de outro profissional mais experiente.  



 
R2 

Sim, a questão da liberdade de poder expressar algo que poderia ficar melhor no estágio. Assim o
aluno poder ter autonomia sem medo ou culpar de está acrescentando suas ideias sem ser visto
como como alguém que está ali só para fazer observações e anotações, mas ter esse envolvimento
com o professor regente de sala.  

  
R3 

Sim, o estágio precisa abranger uma capacidade maior do aluno, pois é nesse meio tempo que ele
tem para obter uma formação completa ou não. Isso vai depender muita instituição que atende
este aluno, é fundamental que a teoria e a prática caminhem lado a lado. Através de metodologias
ativas,  com didáticas  mais  abrangentes,  para que assim este aluno se sinta capaz  de um dia
assumir uma sala de aula sem medo, ou que se sinta incapaz de exercer a função de professor. 

Fonte: Da pesquisa. 
 

4.4 Proporciona um ambiente favorável à aprendizagem    

 
Enfatizar  a  necessidade  de  um  ambiente  que  estimule  a  aprendizagem  do

estudante: Há algo que poderia vir a ser melhorado durante esse processo de aprendizagem do

discente? 

Para Brito (s,a, p. 9), “o estagiário, a partir das situações formativas com a gestão

pedagógica da aula, é reconhecido como alguém em permanente processo de aprendizagem e

de produção de conhecimento”. 

É fundamental que a escola se torne um ambiente acolhedor para esse estagiário,

onde ele possa se sentir bem, para assim poder desenvolver suas atividades. É importante

manter  essa  troca  de  experiência  para  que  se  obtenha  uma  visão  significativa,  com um

ambiente favorável a novas práticas, para que ele se sinta parte desse processo de ensino que

vai além do ambiente acadêmico.  

Brito  (s,a,  p.  14)   afirma  que  “o  estágio  como  um  dos  encontros  do  futuro

professor  com  a  prática  possibilita  a  aquisição  de  conhecimentos  profissionais   e  o

redimensionamento desses conhecimentos no confronto com a sala de aula”.   

Com isso, o conhecimento precisa ser valorizado, e o estudante de pedagogia tem

que estar, a todo momento, em busca de conhecimento, que possa enriquecer a sua prática de

ensino, para assim, diante dos desafios que surgirem ao longo deste período, saber solucionar

com bastante clareza e precisão. 

No entanto a autora (s,a, p. 9), conclui que “[…] o estágio supervisionado emerge

como  espaço  fértil  para  ampliar  as  aprendizagens  docentes,  para  o  desenvolvimento  da

reflexão crítica na/sobre a prática […]”.  

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em virtude do que foi mencionado, o estágio nada mais é do que um momento

primordial  a  ser  vivenciado  pelo  acadêmico  do  curso  de  pedagogia.  É  através  dessa

experiência  marcante  que  o  aluno  começa  a  ter  seu  primeiro  contato  com  o  campo  de

experiência,  é  onde  ele  vai  traçar  metas,  métodos  e  meios  fundamentais  para  um  bom

desempenho profissional. 

Por outro viés, os cursos de formação para futuros professores devem ser bem

direcionados para uma reflexão sobre a teoria e a prática e assim, a partir de uma reflexão

crítica, tenhamos a oportunidades de desenvolvermos nossas habilidades e com isso possamos

criar  autoconfiança  para  sabermos  lidar  com  os  desafiadores  momentos  no  ambiente

educacional do estágio, onde estaremos colocando em prática o que sabemos e aprendendo o

que ainda  não sabemos.  É necessário  que  a  boa  prática  esteja  alinhada ao  conhecimento

teórico. 

Conclui-se  então  que  o  aluno  será  capaz  de  desenvolver  novos  hábitos,

habilidades necessárias e inovadoras na sua carreira com a vivência do cotidiano inserido no

ambiente escolar que é, acima de tudo, desafiador para os novos profissionais da educação.  

A aprendizagem acontece por meio do aperfeiçoamento da teoria que embasa toda

uma prática,  que  muitas  vezes  vem com desafios  enormes  para  esse  que  é  “aprendiz  de

professor”. 

 Esse estudo se propôs a adquirir ainda que em um tempo breve respostas para

solucionar questões pertinentes ao estágio supervisionado que muitos estudantes da graduação

vivenciam no período da faculdade nos semestres finais. Levando em conta as dificuldades

que muitos  estagiários  acabam se  deparando no ambiente  de prática,  sendo muitas  vezes

deixado de lado por parte de alguns professores por não terem a experiência necessária para as

atribuições em sala. 

Ele as vezes é visto como alguém que está ali somente para fazer as suas notações

e  pronto.  O  graduando  em pedagogia  passa  por  muitas  vezes  despercebido  e  não  sendo

alguém que estar ali também para contribuir com aquele ambiente de aprendizagem. 



Considerando o estágio como uma passagem de aluno para o campo profissional,

Alencar (2017, p.87) afirma que “o estágio supervisionado, compreendido 

como um dos espaços de aprendizagens docentes. […] representa um profícuo

ambiente de iniciação profissional na formação inicial”.  

Dessa maneira,  podemos dizer  que o estágio serve como aporte  para o futuro

profissional  da  educação,  dando  a  ele  novas  possibilidades,  de  maneira  reflexiva  no

desenvolvimento  das  atividades  propostas  em um ambiente  que  provoque  nele  meios  de

buscas ativas para uma nova metodologia, uma didática diferenciada, um novo olhar frente

aos desafios encontrado no ambiente de educação. Mas para que isso venha acontecer é de

suma importância que o educando se sinta acolhido, sinta que faz parte daquele ambiente por

meio dos profissionais que ali se encontram. 

Dessa forma, irá contribuir de maneira sattisfatória para a sua aprendizagem.  
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RESUMO
O atual cenário da educação infantil vem contando com novos métodos e abordagens para o
desenvolvimento da criança,  dentre os quais está a Abordagem Pikler,  criada pela médica
húngara Emmi  Pikler e  que  se  refere às  formas  como  o  adulto  pode  ofertar  ambientes
educacionais para crianças de zero a três anos de idade.  Nesse contexto,  o  objetivo desta
pesquisa  é  compreender  o  desenvolvimento  de  práticas  educativas  diferenciadas  para  a
primeira infância, com base na abordagem Pikler. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com
abordagem qualitativa e em parte realizada através da aplicação de um questionário a três
indivíduos que possuem olhares diferenciados sobre essa prática. Participaram uma psicóloga
que faz parte da gestão de uma empresa educacional privada localizada em Fortaleza e duas
graduandas, uma de Pedagogia e a outra de Psicologia.  Entende-se que pesquisar sobre as
formas  positivas  de  o  adulto  intervir  no  desenvolvimento  infantil  é  fundamental  para  as
práticas  que  se  relacionam  com  a  primeira  infância,  demonstrando  práticas  educativas
diferenciadas para essa etapa da vida. Assim, no que concerne à abordagem Pikler, verificou-
se a importância de o educador propor, para essas crianças bem pequenas, novas abordagens
que  busquem  respeitar  e  desenvolver,  de  maneira  positiva,  seu  momento  de  brincar,
implicando grandes benefícios para o desenvolvimento na primeira infância. 

Palavras-chave: Abordagem Pikler. Brincar Livre. Desenvolvimento Infantil.

ABSTRACT
The current  scenario of early childhood education has  been relying on new methods and
approaches  for  child  development,  among  which  is  the  Pikler  Approach,  created  by  the
Hungarian  doctor  Emmi  Pikler  and  which  refers  to  the  ways  in  which  adults  can  offer
educational  environments  for  children  from zero  to  three  years  old.  In  this  context,  the
objective of this research is to understand the development of different educational practices
for early childhood, based on the Pikler approach. This is an exploratory research, with a
qualitative approach and partly carried out through the application of a questionnaire to three
individuals  who have different  views on this  practice.  A psychologist  who is  part  of  the
management of a private educational company located in Fortaleza and two undergraduate
students,  one in Pedagogy and the other in Psychology,  participated.  It is understood that
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researching the positive ways for adults to intervene in child development is fundamental to
practices that relate to early childhood, demonstrating different educational practices for this
stage of life. Thus, with regard to the Pikler approach, it was found the importance of the
educator proposing, for these very young children, new approaches that seek to respect and
develop, in a positive way, their moment of playing, implying great benefits for development
in the first childhood.

Keywords: Pikler approach. Free Playing. Child development.
1 INTRODUÇÃO

Quando  falamos  em  educação  de  crianças  de  zero  a  três  anos  de  idade,

observamos que inovações educacionais voltadas para essa faixa etária promovem formas e

meios de percepção do desenvolvimento infantil através do brincar e da relação de cuidado

com essas  crianças,  entre  educadores,  cuidadores  e  família. Nesse  sentido,  a  Abordagem

Pikler visa principalmente ao respeito fundamental para com o desenvolvimento de bebês e

crianças, bem como ao relacionamento respeitoso com elas. 

Diante de estudos e  pesquisas realizados no decorrer da graduação, surgiram a

necessidade e o interesse em compreender a importância das relações afetivas e as formas de

desenvolvimento infantil através do brincar, além da importância dessas relações entre adultos

e crianças, tendo como foco o desenvolvimento físico e psíquico da criança durante a primeira

infância. Entretanto o corpo é usado para expressar a individualidade de cada um, de modo

que a criança percebe as coisas que estão ao seu redor em função do próprio corpo. Assim

conhecendo o seu corpo terá mais habilidades para sentir as diferenças. (OLIVEIRA, 2015, p.

47).

Tendo  em  vista  as  buscas  por  diferentes  abordagens  de  ensino  para  o

desenvolvimento educacional de crianças, a abordagem Pikler proporciona à educação infantil

uma forma inovadora de realizar atividades educativas para promover a saúde física e mental

infantil. Assim, de acordo com texto publicado no sítio eletrônico  Pikler Collection sobre o

surgimento dessa abordagem metodológica, Emmi Pikler (Fudadora da abordagem Pikler),

sua criadora, foi uma médica pediatra húngara que percebeu, durante o início de seus estudos,

que as crianças pertencentes à classe baixa sofriam menos fraturas e contusões físicas, pois

brincavam ativamente nas ruas, em casa e, assim, desenvolviam maior atenção para o brincar

e se proteger durante as brincadeiras. Já as crianças de classe econômica alta possuíam maior

exposição  a  acidentes,  pois  não  tinham  essa  interação  com  o  brincar  e,  assim,  não

desenvolviam autonomia para se proteger durante esses momentos (PIKLER COLLECTION,

2012). 



Em geral, a conquista precoce das habilidades motoras é exageradamente valorizada.
A idade em que a criança se senta e começa a andar é considerada, erroneamente,
como um indicador de desenvolvimento intelectual. Assim, a criança é estimulada a
se sentar e a caminhar o quanto antes, sem levar em conta sua singularidade e ritmo.
A base da aprendizagem e da função cognitiva está nas atividades de exploração
livre  de  materiais  diversificados,  que  antecedem  e  acompanham  as  aquisições
motoras (KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 14).

Emmi Pikler possuía ideologias bastante inovadoras para a sua época e causava

um olhar incomum das pessoas quando afirmava que a criança não deveria ser colocada para

sentar, andar e brincar, pois, acreditava que a criança deveria descobrir seu próprio corpo por

si mesma, o que seria mais favorável para seu desenvolvimento (KÁLLÓ; BALOG, 2017). 

Durante a segunda guerra mundial, ela foi convidada pelo governo de Budapeste

para fornecer cuidados às crianças que haviam perdido seus pais e seus bens durante a guerra.

Emmi,  por  sua  vez,  percebeu  nesse  momento  a  oportunidade  de  trabalhar  uma  forma

inovadora de buscar melhorias para o desenvolvimento infantil. Ao longo do tempo, percebeu

que as crianças se desenvolveram positivamente através do cuidado e do brincar por meio de

práticas  cotidianas,  criando-se  meios  para  que  elas  não  se  percebessem em hospitais  ou

orfanatos. Entretanto, naquela época, não se pensava dessa forma e, por isso, a proposta de

Pikler  trazia métodos  inovadores  de  tratamento  para  as  crianças,  respeitando  o  tempo  e

vontade de cada uma. Assim, essas crianças conseguiam se desenvolver de forma favorável e

sensível, através dessa prática de cuidado, afeto e respeito (PIKLER COLLECTION, 2012).

Em face de diversas culturas e diferenciações da história, Emmi Pikler tende a

favorecer  a  educação  infantil  brasileira,  bem  como  a  educação  familiar.  Nós,  enquanto

profissionais da educação, devemos retratar como essa abordagem se harmoniza com a nossa

prática  docente  (KÁLLÓ;  BALOG, 2017). No que  se  refere  ao  desenvolvimento  infantil,

podemos citar que a evolução do cérebro de uma criança depende dos estímulos que vêm do

ambiente ao qual ela pertence, de modo que esses estímulos são de suma importância e devem

ser promovidos pelos adultos.

Por aspecto  afetivo ou relacional  podemos entender a  relação  da  criança  com o
adulto, com o ambiente físico e com as outras crianças. A maneira como o educador
penetra no  universo  da  criança  assume  aqui  um  aspecto  primordial.  É  muito
importante que o professor demonstre carinho e aceitação integral do aluno para que
este  passe  a  confiar  mais  em  si  mesmo  e  consiga  expandir-se  e  equilibrar-se
(OLIVEIRA, 2015, p. 37).



A abordagem  Pikler  (Conjunto  de  ideias  e  métodos  direcionados  ao

desenvolvimento  da  primeira  infância) busca  oferecer  ambientes  que  promovam  o

desenvolvimento infantil físico e socioafetivo, por meio do brincar livre, caracterizado como

um momento que favorece as descobertas acerca do meio em que a criança está presente, de

modo que se criam formas para os progressos dos movimentos físicos e psicológicos infantis,

mediados por adultos nesses ambientes lúdicos. Esses, por sua vez, não devem intervir no

momento do brincar, pois é nele que a criança desenvolve pensamentos para determinadas

soluções,  põe  em  prática  suas  necessidades  físicas  e  cognitivas,  bem  como  consegue

desenvolver sua autonomia.

Além dos momentos de brincar livre, o momento de cuidado e atenção, para além

da  criação  de  espaços  propícios  à  realização  do  brincar,  é  também importante.  Por  isso,

devem-se construir meios rotineiros para os momentos de troca entre adultos e crianças bem

pequenas,  favorecendo,  assim,  a  criação  de vínculos,  de  forma  que  não  se  deve  fazer

atividades  como  banho,  troca  de  fraldas  e  horários  de  alimentação  de  forma  rápida  e

mecânica, mas apenas antecipar para a criança o que se realizará naquele momento. Na ação

de troca de fraldas, por exemplo, o adulto/monitor deve conscientizar a criança a respeito do

que está acontecendo durante essa ação, como avisando-a de que trocará a fralda, propondo

que  segure algum objeto que será usado para essa troca e, assim, mantendo um diálogo e

maior relação entre a criança e as ações pertencentes a ela, utilizando essas formas para o

horário do banho, permitindo a mútua interação.

Assim, o referido tema foi escolhido com base em conhecimentos adquiridos em

uma empresa educacional durante um estágio extracurricular, enquanto estudante do curso de

Pedagogia. A abordagem Pikler traz para crianças na primeira infância, na faixa etária entre

zero  a  três  anos,  diversas  formas  de  desenvolvimento,  respeitando  suas  individualidades.

Nesse  contexto,  a  pesquisa  possui  como  objetivo  geral  demonstrar  práticas  educativas

diferenciadas para a primeira infância, por meio da abordagem Pikler, bem como também

colocar em prática a análise das relações socioafetivas entre os educadores e as crianças, da

proposição de ambientes propícios para o brincar livre e dos principais meios de educação

com base nessa abordagem. 

Parte-se da  seguinte  problemática:  como os  educadores  podem desenvolver  as

crianças  na  primeira  infância,  a  partir  do  brincar  como  prática  educativa,  por  meio  da

abordagem  Pikler?  O  pressuposto  é  que  o  educador  consegue  desenvolver  ambientes

propícios sem precisar de muita elaboração, para que as crianças se desenvolvam diante do



brincar de forma livre, positiva e autônoma, com um olhar sensível, tecendo relações afetivas

e respeitosas com os adultos. 

Quando falamos em afeto, o respeito é fundamental. E o brincar é importante para

o desenvolvimento infantil, pois, por meio dele, as crianças conseguem se expressar e criar

vínculos,  construindo  boas  relações  interpessoais,  mesmo  crescendo  em  uma  sociedade

contemporânea líquida (Vide Baumann no livro “Sociedade Líquida”), do amor líquido, do

perfil consumista que prevalece. Além disso, devem se desenvolver durante os momentos de

brincadeiras,  explorando ambientes,  espaços  e  brinquedos.  Recomenda-se a  criação  de

espaços para desenvolver esse brincar com as crianças, mesmo que elas gostem de brincar até

mesmo com os objetos mais simples de seu uso. Assim, o adulto deve ofertar espaços para o

desempenho das brincadeiras infantis, de modo que as crianças sejam expostas a chances de

brincar, seja na escola, seja entre os outros espaços livres (VELASCO, 1996, p. 42).

Enquanto  pedagogos,  podemos  colaborar  com  transformações  para  o

desenvolvimento infantil, com a criação de salas e espaços adequados para a realização de

brincadeiras e explorações sensoriais, de desenvolvimento do corpo e dos movimentos, de

modo que não haja demanda de muitos recursos materiais,  pois,  podemos utilizar  objetos

simples  e  objetos  naturais,  como  folhas  secas,  argila,  gravetos,  areia,  dentre  outros,  que

proporcionem esses espaços para o brincar livre. 

Sabe-se que os educadores, por meios de suas práticas educativas utilizadas em

espaços educacionais formais, podem inovar na realização de atividades na primeira infância,

bem como na  criação de  ambientes  que favoreçam o desenvolvimento  físico  e  cognitivo

através do brincar livre, por meio da abordagem Pikler. “O desenvolvimento de uma criança é

o resultado da interação de seu corpo com os objetos de seu meio, com as pessoas com quem

convive e com o mundo onde estabelece ligações afetivas e emocionais” (OLIVEIRA, 2015,

p. 47).

A abordagem Pikler delimita-se em alguns conceitos básicos para a realização de

seu desenvolvimento, dentre os quais podemos citar o movimento livre, quando a criança

deve  ter autonomia  para movimentar-se de forma espontânea,  com liberdade para expressar

seu desenvolvimento motor; a rotina e cuidados privilegiados, quando o adulto deve dispor da

atenção para os momentos de banho, alimentação, troca e, assim, promover uma boa relação

entre ambos; e a autonomia, quando o adulto não deve interromper os momentos de a criança

brincar,  descobrir,  deixando-a  desenvolver  suas  habilidades  físicas  e  motoras  por  conta

própria. 



2 ARCABOUÇO TEÓRICO

A abordagem Pikler para o cotidiano atual da educação propõe métodos e formas

educacionais  através  do  brincar  livre,  promovendo  o  desenvolvimento  infantil,

especificamente  na  primeira  infância,  assim como o  trabalho das  relações  de  cuidado da

criança pequena. Além disso, dispõe de meios relacionados à construção da afetividade entre

pais, tornando-se assim uma abordagem delicada e respeitosa entre educadores e crianças, por

meio da interação.

Com  a  segurança  afetiva,  o  bebê  e  a  criança  pequena  podem  se  movimentar
livremente por longos períodos, sempre assistidos pelo adulto. O brincar livre em
ambiente  seguro  desenvolve  iniciativa  e  autonomia  e  provoca  flexibilidade,
equilíbrio e alegria (SOARES, 2017, p. 16). 

Para  Emmi  Pikler,  o  desenvolvimento  da  primeira  infância  relaciona-se  aos

aspectos  físicos  e  cognitivos  da  criança,  e o  brincar  traz  para  o  indivíduo  formas  de

desenvolvimento, além de aperfeiçoamento da psicomotricidade, pois, diante dos momentos

de brincar livre, as crianças tornam-se capazes de se desenvolverem como responsáveis por

suas  ações,  utilizando  o  corpo  para  brincar  e movimentar-se.  Dessa  forma,  torna-se  uma

criança ativa e aperfeiçoa seu desenvolvimento físico. “O indivíduo não é feito de uma só vez,

mas  se  constrói  paulatinamente,  através  da  interação  com  o  meio  e  de  suas  próprias

realizações e a psicomotricidade desempenha um papel fundamental” (OLIVEIRA, 2015, p.

36).

A criança como foco para determinado estudo deve possuir autonomia para criar

interações com o brincar, de maneira lúdica. Através de objetos oferecidos aos bebês, eles

conseguem perceber que podem brincar de diversas formas, como com os sons diferentes que

emitem, a interação com os objetos da natureza,  o brincar com argila, areia, água, gravetos,

dentre  outros.  Assim,  têm maior contato  com a natureza,  não sendo,  portanto,  necessário

ofertar para crianças brinquedos de alto custo. Com o brincar através dessa abordagem, essa

atividade pode ser natural, leve, visando realmente ao desenvolvimento infantil.

O  adulto  deve  ser  cuidadoso  a  respeito  do  momento  de  brincar  da  criança,

propondo um ambiente que, além de acolhedor, seja interativo, onde a criança pequena tenha

o interesse de interagir com os brinquedos e objetos propostos. Assim, a abordagem Pikler

oferta brinquedos não estruturados para bebês e crianças dentro da faixa etária atendida; e o

ambiente deve ser preparado todos os dias para receber a criança, deixado da mesma forma



por uma semana ou mais e, logo após esse período, mudado, para que não seja repetitivo para

elas.

Os brinquedos não estruturados referem-se a alguns objetos que podemos utilizar,

como  potes  de  diferentes  tamanhos,  por  exemplo.  Nessa  proposta,  as  crianças  podem

descobrir o movimento de encaixe, de tampa, de empilhá-los, etc. Também são exemplos de

recurso os tapetes de uso comum, que podem ser utilizados para formas sensoriais do toque

dos bebês e crianças pequenas. Outra proposta é ofertar um espaço com areia para usarem a

imaginação e lançarem mão do contato com a natureza, dentre vários outros.

 

A educadora que está atenta às diferentes expressões das necessidades que surgem
em  relação  ao  brincar  e  observar com  cuidado  o  seu  desenvolvimento,  saberá
quando é o momento preciso para prover o espaço da brincadeira com aquilo que a
criança necessita (KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 60).  

     

Enquanto adultos  responsáveis  pelo bem-estar  das  crianças,  devemos estar  em

constante formulação e aprendizagens para colocarmos em prática com os pequenos. Os bebês

e as crianças pequenas são seres pertencentes ao mundo e, dessa forma, temos que propor para

os mesmos a  autonomia,  deixá-los desenvolver  a curiosidade,  os movimentos autônomos,

deixar que descubram o que lhes cerca de forma individualizada, agindo com o seu entorno.

Eles estão aprendendo o tempo inteiro diante de suas ações e, assim, o adulto deve respeitar o

espaço da criança, para que assim ela, por si mesma, descubra o mundo ao seu redor. Papalia

cita que:

Ninguém  precisa  ensinar  aos  bebês  habilidades  motoras  básicas  como  agarrar,
engatinhar e andar. Eles apenas precisam de espaço para se movimentar e liberdade
para ver o que podem fazer. Quando o sistema nervoso central, músculos e ossos
estão preparados e o ambiente oferece as devidas oportunidades para a exploração e
a prática,  os bebês continuam surpreendendo os adultos ao seu redor com novas
habilidades (PAPALIA, 2013, p. 159). 

Éva  Kalló  consolida  que  o  espaço  é  um  dos  componentes  essenciais  para  o

desenvolvimento da brincadeira livre. Dessa forma, o espaço que propomos, que preparamos

para a criança pequena brincar, influencia bastante sua autonomia e desenvolvimento. Por

isso, o planejamento desse espaço deve ser pensado de forma que favoreça à criança explorar

de maneira positiva todos os espaços propostos, assim buscando desenvolver tanto  o lado

motor, quanto o cognitivo. “Se o espaço da brincadeira é utilizado por várias crianças juntas,

consideramos que cada um necessita, no mínimo, de um metro quadrado de sala, ainda que

disponham de outros espaços para se movimentar (KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 37).



Eva Kalló cita que o  bebê é um ser capaz desde o nascimento e pode ser um

parceiro ativo se o adulto de referência espera e percebe os sinais de reciprocidade. Além do

referente  estudo  formular-se  no  desenvolvimento  infantil  e  na  importância  do  brincar  na

primeira infância, também devemos expandir para as relações de afetividade que são criadas

entre as crianças e o adulto, pois, através do brincar, a criança consegue se expressar. O cuidar

respeitoso dentro dessa abordagem requer que o profissional, monitor, cuidador, esteja em

constante processo de buscas para desenvolver naturalmente e cada vez mais esse vínculo

afetivo e  respeitoso entre criança e  adultos.  O adulto deve dispor de um olhar sensível  e

atencioso para com as crianças. 

A motivação da criança é um requisito absoluto para o desenvolvimento de suas
habilidades.  A postura do adulto diante dessa perspectiva será a de oferecer uma
gama de situações e  estímulos ricos em escolhas ao  bebê,  de acordo com a sua
maturidade neurológica e, ao mesmo tempo, estar atento para decifrar as motivações
das crianças (TRINDADE, 2007, p. 30). 

Conseguimos então perceber que a criança precisa de motivação, estímulos para

desenvolver-se em conformidade com sua maturação. É de suma importância, assim, que o

adulto consiga ofertar momentos motivacionais para que essa criança consiga desenvolver

suas habilidades de forma prazerosa.

3 METODOLOGIA

De acordo com Demo (2009), a pesquisa delimita-se com objetivos de investigar,

descobrir,  desvendar  fatos  de  qualquer  área  do  conhecimento,  sendo  assim uma ação  de

entendimento da realidade e constituindo um processo minucioso e sistemático. 

Metodologia é uma preocupação instrumental.  Trata das formas de fazer ciência.
Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciência é
tratar a realidade teórica e praticamente. Para atingirmos tal finalidade, colocam-se
vários caminhos. Disto trata a metodologia (DEMO, 2009, p. 19).

Para conseguimos aproximar a realidade da teoria, devemos utilizar a metodologia

para  dialogar  entre  as  práticas  citadas,  contextualizando  a  pesquisa  juntamente  com  a

realização dos estudos. 

Esta  pesquisa,  assim,  classifica-se  como  um  estudo  exploratório,  com  foco

qualitativo, no seu objetivo de analisar as relações entre a criança e o adulto através do olhar

sensível  da abordagem Pikler.  O ponto determinante deste  estudo  foi a  busca por  formas



diversas  que  ampliam o  desenvolvimento  infantil.  Portanto,  esta  pesquisa  delimita-se  em

concordância com os estudos que englobam a primeira infância e a importância da referida

abordagem quando posta em prática, de modo que se utilizaram, para a elaboração do projeto,

métodos de pesquisa científica que buscam elucidar para a educação as práticas educativas

relacionadas ao desenvolvimento infantil, a partir da abordagem Pikler.

A pesquisa  qualitativa  defende a  ideia  de que,  na produção de  conhecimentos

sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais compreender e interpretar seus

conteúdos  que  descrevê-los  (TOZONI-REIS,  2009,  p.  10).  Sendo  assim,  podemos

compreender que, para a área educacional, a pesquisa possui uma particularidade qualitativa,

sem deixar de lado a precisão metodológica. Quando se fala em pesquisa qualitativa, refere-se

a  um maior  entendimento  e  aprofundamento  da realidade a  ser  pesquisada.  Dessa  forma,

propõe-se o diálogo entre as práticas teóricas e a realidade estudada.

A  referente  pesquisa  visa  ao  aprofundamento  dos  estudos  que  englobam  a

abordagem Pikler, sendo proposto um questionário para diferentes tipos de profissionais que

atuam  na  área  educacional  e  na  área  da  psicologia.  Através  desse  instrumental,  quer-se

analisar, por meio do olhar dos participantes, como esses compreendem o desenvolvimento

infantil  na  primeira  infância,  à  luz  da abordagem Pikler.  O  questionário  aplicado contém

perguntas dissertativas  a  respeito  da  formação  acadêmica  dos  participantes,  bem  como

interrogações sobre a  prática  da  abordagem  Pikler,  assim  integrando  e  fundamentando  a

pesquisa efetuada no decorrer do estudo. Além desses métodos já citados, temos a pesquisa de

campo, que é caracterizada por:

O pesquisador põe-se em contato direto com o fenômeno a ser estudado e coleta os
dados  no  local.  Utiliza  instrumentos  como questionário,  formulário,  entrevista  e
observação com o fim de obter informações sobre o objeto de estudo, partindo da
realidade presente em campo (BASTOS, 2008, p. 34).

A pesquisa realizada contou com  participantes que atuam na área educacional,

sendo uma pedagoga e uma estudante de psicologia, bem como também uma psicóloga que

atua  na empresa educacional campo desta  pesquisa, em Fortaleza, e que busca, através do

olhar Pikler,  desenvolver as crianças de forma livre e lúdica na primeira infância.  Assim,

durante  um  estágio nessa  empresa,  observaram-se o  projeto  institucional  de  lá, o

funcionamento  de  projetos  que  se  referem  à  abordagem  Pikler,  assim  analisando  a

importância do adulto para a promoção de um bom desenvolvimento infantil, como os atos

afetivos e atos atenciosos para o cuidado das crianças na primeira infância. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante  da  pesquisa  realizada  entre  diferentes  profissionais  relacionados  ao

desenvolvimento infantil na primeira infância, podem-se compreender visões diferentes para

cada participante. Desta feita, foi aplicado um questionário com perguntas dissertativas para

que,  assim,  pudéssemos  compreender  olhares  diversos,  de  cada  participante,  através  da

abordagem Pikler. 

4.1 Perfil dos respondentes

O questionário foi aplicado a três perfis de profissionais diferentes, a saber: uma

psicóloga,  uma graduanda em pedagogia  e  uma graduanda  em psicologia,  todas  do  sexo

feminino  e  com  breves  conhecimentos  acerca  do  assunto  da  pesquisa.  O  questionário

produzido permitiu às participantes se expressarem acerca do tema estudado, de modo que

buscamos  compreender,  através  do  olhar  de  cada  uma  delas,  sua  compreensão  sobre  a

abordagem Pikler durante a primeira infância.

4.2  Espaços  não  convencionais  para  a  criança  desenvolver  o  brincar  de  maneira

autônoma

Ao longo  das  questões  aplicadas,  fomos  compreendendo  como tal  abordagem

pode ser trabalhada em ambas as áreas, pedagogia e psicologia. As respostas seguem dispostas

nos quadros a seguir:

Quadro 1:  Através da Abordagem Pikler, como o adulto consegue propor espaços não convencionais para o
desenvolvimento das brincadeiras infantis?
RESPONDENTES RESPOSTAS
N1- Psicóloga Pensar  o espaço para a  criança brincar  é muito importante,  no entanto,  não é um

grande mistério. O que precisamos entender é que as crianças não precisam de muitas
coisas, que achamos necessárias, para poder brincar. A criança tem como primeiro
brinquedo o próprio corpo, ela passa a brincar com as mãos, depois descobre os pés e
assim surge uma série de descobertas de si. Depois um tecido de bolinhas pode ser
um brinquedo com que ela passará muito tempo brincando. E sucessivamente. Dessa
forma, ao pensar espaços para a criança, primeiro eles precisam estar propícios para
que ela brinque, entendendo que a criança busca explorar o mundo à sua volta e que é
importante que esse lugar não esteja cheio de objetos, oferecendo risco de se cortar ou
machucar. Segundo, oferecer à criança um lugar pensado para ela, na sua faixa etária,
na busca de interesse desse momento. E terceiro, que conecte a criança ao seu dia a
dia e possibilite recriar esses objetos. Uma garrafa pet com utensílios sonoros dentro



pode ser um brinquedo que a levará a construir várias formas de brincar. É importante
que  os  brinquedos  não  estejam  prontos,  com  início,  meio  e  fim  traçados,  mas
permitam alcançar  várias  descobertas.  Nesse  contexto,  entram os  brinquedos  não
estruturados,  que  possibilitam  que  as  crianças  construam  sua  forma  própria  de
interagir com eles.

N2  -  Graduanda  em
Pedagogia 

Sendo professora recentemente, pude ter contato com a abordagem Pikler através da
minha  graduação;  portanto,  entende-se  que  o  espaço  deve  adequar-se  a  bebês  e
crianças,  para  que  possam  desenvolver  suas  atividades  motoras  sem  nenhum
empecilho,  assim  sendo  um  espaço  amplo  com  pouco  mobiliário  e  materiais
especificados para cada faixa etária, possibilitando que os bebês e crianças conheçam
o espaço sozinhas, conforme sua curiosidade e necessidade.

N3  -  Graduanda  em
Psicologia

Como formando do curso de Psicologia, conheci a abordagem Pikler recentemente;
entretanto,  o  adulto  propõe  espaços  simples,  onde  não  sejam  necessários  vários
brinquedos  para  que  a  criança  brinque;  um espaço  simples  consegue desenvolver
mais os estímulos da criança.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A respondente N1 cita a importância de o adulto preparar um espaço que busque,

de  forma  positiva,  o  desenvolvimento  do  brincar  livre  da  criança,  em um ambiente  não

complexo,  propondo  um  espaço  simples  e  próprio  com  brinquedos  não  estruturados,

favorecendo  a  criança  a  fazer  suas  próprias  descobertas.  Em  concordância  com  o  tema

proposto, a respondente N2 cita que o espaço para as crianças deve ser projetado com poucos

mobiliários e brinquedos que se adequem a cada faixa etária específica, desenvolvendo assim

a curiosidade dos mesmos. Da mesma forma, a respondente N3 complementa afirmando que o

adulto  deve  propor  um  espaço  simples,  sem  muitos  brinquedos,  para  que  as  crianças

desenvolvam o momento de brincar  livre.  Diante das respostas,  podemos concluir  que os

respondentes  partilham  da  mesma  opinião  quando  se  fala  em  desenvolver  um  espaço

adequado para as crianças. O primeiro objeto a se oferecer para o bebê brincar e descobrir a

brincadeira deve ser um pano macio de algodão colorido; dessa forma, ele pode descobrir

diversos meios para brincar e praticar a curiosidade (KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 14).

4.3 Desenvolvimento da autonomia

Quadro 2: Como o adulto pode trabalhar o desenvolvimento da autonomia com crianças na faixa etária entre 0 e
3 anos de idade?
RESPONDENTES RESPOSTAS
N1 – Psicóloga Primeiro, é importante ressaltar que, segundo a abordagem Pikler, nós como adultos

não  desenvolvemos  a  autonomia  das  crianças,  mas possibilitamos  a elas  espaços,
ambientes que permitam que sua autonomia apareça e se desenvolva com segurança.
Neste aspecto, possibilitar espaços de autonomia está em preparar um ambiente onde
a criança possa ser autônoma, e isso não implica modificar todos os espaços da casa
para  que  seja  uma  bolha  de  segurança,  mas  entender  que  alguns  objetos/móveis
podem expor as  crianças a  riscos e precisam ser repensados,  mas que a casa não
precisa ser transformada por completo. E nesse contexto é importante entender que,
em cada faixa etária de desenvolvimento, a criança alcança novas compreensões de si,
e vai buscar se desafiar, de acordo com seus interesses e limites a serem superados. O



adulto, nesse contexto, é uma figura de segurança, jamais para fazer pela criança o
que ela é capaz e para isso é preciso confiar nela. Se desde os primeiros dias de vida é
proporcionado  à  criança  reconhecer  seu  corpo,  explorar  o  ambiente,  sem  tanta
intervenção  do  adulto,  a  criança  passa  a  compreender  cada  vez  melhor  sobre  si
mesma e entender suas possibilidades e conquistas. Isso não quer dizer que o adulto
não faça parte desse processo; ao contrário,  é muito importante,  no entanto,  fazer
parte desse momento, mas não intervindo, e sim estando junto afetivamente; como
disse antes, como uma figura de referência e segurança.

N2  -  Graduanda  em
Pedagogia 

Os  adultos  não  devem intervir  nas  atividades  dos  bebês,  devendo  sempre  passar
segurança afetiva para que eles movimentem-se livremente, para que explorem seu
corpo e ambientes.

N3  -  Graduanda  em
Psicologia

O adulto consegue trabalhar o desenvolvimento infantil propondo momentos onde as
crianças consigam brincar por si só, e assim o adulto respeita seu espaço.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Para a respondente N1, o adulto não desenvolve a autonomia da criança, mas sim

propõe  momentos  específicos  para  que  aquela  seja  trabalhada  durante  os  momentos  de

brincar. Além disso, o adulto deve ter cautela ao deixar a criança brincando em espaços que

possam machucar,  devendo assim observar  e analisar onde a criança pode desenvolver-se

fisicamente. Entretanto, a respondente N2 cita que o adulto deve deixar a criança livre para

descobrir o que está ao seu redor, de forma que esteja presente a segurança afetiva entre ela e

o adulto. Em concordância com as demais, a respondente N3 propõe que se deve trabalhar a

autonomia  durante  momentos  específicos,  para  que  a  criança  brinque  só  e  assim  se

desenvolva de forma autônoma (KÁLLÓ, 2007). Quando permitimos que a criança descubra,

experimente um objeto novo e experimente todas as ações, ela está desenvolvendo habilidades

e potencialidades através da sua autonomia. 

4.4 Vínculo entre adultos e crianças

Quadro 3:  É fundamental a criação do vínculo entre adultos e criança. Através desse vínculo, como o adulto
conquista uma relação de afeto com a criança?
RESPONDENTES RESPOSTAS
N1 – Psicóloga A criação de vínculo com a criança está desde o primeiro contato estabelecido com

ela.  Entendo  desde  o  início  que  a  criança  precisa  ser  respeitada  na  sua
individualidade. Falar diretamente com a criança, olhar em seus olhos, perceber e
reconhecer  sua  linguagem,  o  que  ela  quer  dizer,  dar  tempo  para  que  absorva  e
responda ao que ela está sendo convocada, o toque com gentileza e cuidado... Enfim,
a relação de afeto está no respeito ao ser da criança e ao seu corpo.

N2  -  Graduanda  em
Pedagogia 

O afeto é construído diariamente através de cuidados, contribuindo para que ela se
desenvolva, respeitando sempre seu espaço.

N3  -  Graduanda  em
Psicologia

O adulto em qualquer situação que diz respeito à criança deve compreender que são
fundamentais as relações de afeto, assim consegue conquistar o afeto da criança lhe
mostrando segurança e respeito.

Fonte: Da pesquisa (2020).



De acordo com Kalló (2007), para que haja pleno desenvolvimento favorável para

a  criança,  é  necessário que o adulto  coloque em prática o vínculo afetivo,  favorável  nos

momentos de cuidados. 

Dessa  forma,  podemos  compreender,  diante  da  respondente  N1,  que  é

fundamental que haja respeito à criança para que, assim, ela se sinta à vontade em criar um

vínculo  afetivo  com  o  adulto.  Desse  modo,  podemos  compreender  que  as  participantes

partilham do mesmo pensamento: em primeiro lugar, deve-se respeitar a criança como um ser

único que, por si mesma, desenvolve afeto por um adulto. 

4.5 Prática relacionada à abordagem Pikler

Quadro 4: Para você, enquanto profissional que atua com crianças, qual a importância do uso da Abordagem
Pikler?
RESPONDENTES RESPOSTAS
N1 - Psicóloga Eu  acredito  que  a  Abordagem  Pikler  tem  a  capacidade  de  proporcionar  para  as

crianças um desenvolvimento saudável através do reconhecimento de si mesmo, do
seu corpo, dos limites, da segurança pessoal, da autonomia e no proporcionar espaços
de ser crianças, sem cobranças do que ela vai ser quando crescer e distanciando da
tecnologia como principal meio de entretenimento. A abordagem permite à criança ser
criança, viver esse momento, sabendo que é nele onde construímos nossa forma de
estar no mundo, entendê-lo e ainda na certeza de podermos modificá-lo. Acredito ser
uma abordagem que educa para a vida, pois tudo que oferecemos às crianças é o que
desejamos para todas as pessoas. E aí, como consequência disso tudo, nos deparamos
com adultos mais seguros, verdadeiramente autônomos no modo de pensar e existir,
que  respeitam  o  próximo,  que  estabelecem  relações  de  cuidado  e  afeto  e  assim
sucessivamente.

N2  -  Graduanda  em
Pedagogia 

O  processo  educativo  começa  desde  cedo,  e  a  abordagem  Pikler  baseia-se  na
autonomia; então, trabalhar através dela se torna significativo para que os bebês e
crianças sejam autores do seu próprio conhecimento, favorecendo o desenvolvimento
motor, socioemocional e cognitivo.

N3  -  Graduanda  em
Psicologia

Diante de algumas leituras, por curiosidade, a abordagem Pikler é importante, pois
podemos perceber o quanto se trabalha com o respeito e vínculos com as crianças.

Fonte: Da autora (2020). 

Tendo em vista as respostas apresentadas, conseguimos perceber a importância do

desenvolvimento sadio da criança na primeira infância. Todas as respondentes concordam em

suas respostas, por se referirem à abordagem como um meio de praticar um novo olhar para

primeira infância, através do afeto, respeito e sensibilidade. 

Mesmo considerando as diferenças históricas e culturais, os ensinamentos de Emmi
Pikler  têm muito  a  colaborar  com a  educação  infantil  brasileira,  tanto  a  formal
quanto a não formal e também a educação familiar. Cabe a nós educadores o desafio
de refletir e aprofundar sobre quais elementos dessa abordagem harmonizam com
nossa realidade e normas educacionais, e podem ser adaptados às nossas práticas
pedagógicas (KÁLLÓ; BALOG, 2007, p. 20). 



4.6 Concepção da primeira infância 

Quadro 5: Através da abordagem Pikler, qual imagem e qual concepção você tem da primeira infância?

RESPONDENTES RESPOSTAS
N1 – Psicóloga Antes mesmo de ter contato com a abordagem, eu sempre entendi a infância como o

cerne de todas as coisas e, principalmente, como o lugar de transformação do mundo,
mesmo parecendo muito e utópico. Com a abordagem Pikler, isso ficou ainda mais
real, porque não se fala de métodos, pois é uma proposta filosófica na forma de olhar
e estar com as crianças e, nessa relação, possibilitar uma vivência de contato mais
profundo e verdadeiro consigo mesmo, já que a medida como crescemos é imposta
por tantas coisas que esquecemos de quem somos. Assim, para mim, a infância é
lugar da primeira e mais importante relação do ser consigo e com o mundo.

N2  -  Graduanda  em
Pedagogia 

Que educar  a  criança  em sua primeira  infância requer  sensibilidade,  delicadeza  e
atenção,  considerando  suas  necessidades  individuais,  levando  em  conta  suas
peculiaridades.

N3  -  Graduanda  em
Psicologia

A primeira  infância  é  o  momento  crucial  para  que  uma  criança  desenvolva  suas
particulares de forma saudável.

Fonte: Da autora (2020).

Para  a  respondente  N1,  a  primeira  infância  é  um  momento  crucial  para  o

desenvolvimento positivo do indivíduo. O mesmo é dito pelas outras respondentes, que se

referem à primeira infância como um momento que precisa de afeto, atenção e observações

das necessidades de cada criança, respeitando assim o momento individual de cada uma delas.

Quando a criança começa a desenvolver-se, física e cognitivamente, ela é levada a buscar

gradativamente  sua  autonomia  e  independência  em  relação  aos  adultos  que  a  cercam

(PAPALIA, 2013). 

5 CONCLUSÕES

A pesquisa,  surgida  de um interesse pela  abordagem Pikler,  permitiu  perceber

quais contribuições que essa abordagem traz para o universo da primeira infância. Além disso,

conseguimos perceber, de forma clara, como um adulto consegue propor, para a educação,

novas formas de se referir ao desenvolvimento infantil, de modo a aprimorar sua prática e

colocar em ação o que se concretizou diante do estudo. 

Este  estudo  é  de  grande  importância  para  diversos  profissionais  que  atuam e

dedicam-se  a  crianças  durante  a  primeira  infância,  não  deixando  assim  de  lado  a

fundamentação do afeto entre ambos, tornando assim mais proveitosa e positiva essa relação.

Podemos perceber que a criança é um ser único que precisa ser respeitado e tratado com

carinho e cautela, pois cada uma se desenvolve de forma singular.          



Conseguimos explanar a importância do brincar para o desenvolvimento físico e

cognitivo da criança pequena. São necessários afeto e sensibilidade do adulto mediador para

que a criança se desenvolva de maneira positiva e favorável na primeira infância. “Motivar a

criança diante dessas atividades é fundamental, pois assim ela desenvolve de forma absoluta

suas habilidades” (TRINDADE, 2007, p. 30). 

O educador, diante do estudo realizado, consegue desenvolver em sala de aula,

creches e espaços não convencionais ambientes propícios para o brincar livre infantil, sem

que precise de vários brinquedos, mobiliários e afins. Assim, de forma ativa, poderá respeitar

e deixar a criança brincar, descobrir o mundo através dos seus próprios sentidos. Desse modo

conseguimos perceber a importância de desenvolver juntamente com a criança sua autonomia,

pois  há essa necessidade para que a  criança consiga desenvolver  sua autoconfiança,  e os

estímulos necessários para seu desenvolvimento sadio.

Conclui-se, portanto, que foi possível verificar o quanto é importante deixar que a

criança pratique sua autonomia durante esses momentos e que o brincar é genuíno para o

fortalecimento de vínculos entre adultos e criança.
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RESUMO

O presente artigo buscou identificar os impactos causados pela tecnologia digital  na vida da
criança, tendo em vista responder a seguinte pergunta norteadora: como o uso dos aparelhos
eletrônicos tem influenciado o desenvolvimento físico,  mental e social da criança?  Assim,
esse estudo procura atender a demanda da sociedade a partir da discussão sobre as mudanças
que a tecnologia tem trazido para o mundo, principalmente para o público infantil. Para tanto,
a metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica de cunho comparativo, pois entrevistou-
se professores, estudantes e uma psicóloga escolar com percepções diferentes sobre o tema, a
fim de demonstrar as contribuições da tecnologia na aprendizagem  infantil; a diferença no
desenvolvimento das crianças que utilizam tecnologia de forma inadequada em casa; e as que
não  fazem uso  desenfreado  dos  aparelhos  eletrônicos.  Foi  aplicado  um questionário  aos
docentes  da escola  Antares,  Waldorf  Micael  e  Farias  Brito;  Estudantes  do  Batista  e  uma
psicóloga do instituto de educação Kumon; observou-se que os entrevistados possuem visões
diferentes sobre a tecnologia digital na educação. Assim, nota-se que o exagero da tecnologia
deixa a  criança  desconectada do mundo real,  dessa forma a  pesquisa traz depoimentos  e
pesquisas  que mostram que o uso excessivo e prematuro de aparelhos  eletrônicos  produz
grandes riscos para a saúde mental, física e social infantil. Em virtude dos fatos, é necessário
que a sociedade pare para refletir sobre o futuro do nosso país, que as famílias participem
mais  da  vida  dos  filhos;  e  imponham limites  e  regras  para  as  crianças  na  utilização dos
aparelhos eletrônicos. 

Palavras-chave:  Desenvolvimento  infantil.  Impacto  dos  dispositivos  móveis.  Influência.
Aprendizagem.

ABSTRACT

This article sought to identify the impacts caused by digital technology on the child's life, in
order  to  answer  the  following  guiding  question:  how  has  the  use  of  electronic  devices
influenced the child's physical, mental and social development? Thus, this study seeks to meet
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the demands of society by discussing the changes that technology has brought to the world,
especially  for  children.  For  this  purpose,  the  methodology  used  was  of  a  comparative
bibliographic nature, as teachers with different perceptions on the topic were interviewed in
order to demonstrate the contributions of technology in child learning; the difference in the
development of children who use technology inappropriately at home; and those that do not
make unrestrained use of electronic devices. It was observed that all  teachers interviewed
reported that the use of digital devices impairs the child's development. Thus, it is noted that
the exaggeration of technology leaves  the child  disconnected from the real  world,  so the
research brings testimonies and research that show that the excessive and premature use of
electronic devices produces great risks for children's mental, physical and social health. Due
to the facts, it  is necessary for society to stop to reflect on the future of our country,  for
families to participate more in the lives of their children; and impose limits and rules for
children when using electronic devices.

Keywords:  Child development. Impact of mobile devices. Influence. Learning.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda os impactos das novas tecnologias digitais para as crianças na

primeira infância; objetiva, portanto, discutir as influências causadas pela tecnologia digital na

criança  de  zero  a  seis  anos  de  idade.  Diante  disso,  reflexões  críticas  nos  conduzem  a

questionar como o uso dos aparelhos eletrônicos tem influenciado o desenvolvimento físico,

mental e social da criança na primeira infância?

O interesse em pesquisar este tema, surgiu da curiosidade em entender o quanto a

tecnologia impacta no desenvolvimento social, físico e mental das crianças, buscando-se os

prós  e  os  contras,  após  um  levantamento  de  dados  que  mostram  visões  de  instituições

diferentes que fazem ou não uso das tecnologias na educação, trabalhando a frequência que

estas crianças utilizam aparelhos eletrônicos em casa. Desta forma, a pesquisa se apresenta da

necessidade social e científica, pois, nos leva a refletir sobre os efeitos desses usos excessivos

e prematuros das tecnologias digitais pelas crianças.

Uma nova geração de nativos digitais surgiu com a vida globalizada no mundo,

usufruindo  dos  aparelhos  eletrônicos,  como  celulares,  tablets,  videogames,  televisões  ou

computadores.  Então,  torna-se  cada  vez  mais  comum  que  as  crianças  da  sociedade

contemporânea façam uso precoce das tecnologias digitais, permanecendo em casa assistindo

televisão,  brincando  com  jogos  eletrônicos  e  interagindo  via  redes  sociais  digitais.  Para

Previtale (2006, p.12), “As crianças já não sabem mais falar dos seus sentimentos, das suas

aflições, dos seus desejos; e nem fazem mais amizades, se escondem dentro de casa, parece

até que a tecnologia as satisfaz”. 



As crianças  atualmente  não estão  mais  praticando brincadeiras  artesanais,  que

precisam  do  outro  para  fazer  acontecer,  que  trabalham  suas  coordenações  motoras,

envolvendo exercícios físicos e a interação social, como expõe a teoria Vygotskyana de que

são necessárias para o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo.  Para Vygotsky (1991), o

desenvolvimento  cognitivo  discente  acontece  por  meio  da  interação  social  com  outros

indivíduos e com o meio, possibilitando a geração de novas experiências e conhecimentos. 

Na primeira infância o ato de brincar e as relações interpessoais despertam a imaginação e a

fantasia que são indispensáveis para a construção do eu na criança. 

Através  de  uma pesquisa  da  Secretaria  Executiva  da  Rede  Nacional  Primeira

Infância (BRASIL, 2014) observou-se que o uso de aparelhos eletrônicos em excesso pode

causar diversos impactos, entre eles está à perda do sono, momento essencial na primeira

infância, cujas conexões cerebrais estão sendo estabelecidas; e por isso, ter hora para dormir

nessa fase é essencial, uma vez que as vivências são transformadas em aprendizagem. 

Previtale  (2006),  afirma  que  quando  a  criança  ainda  não  está  no  nível  de

maturação adequado para receber algo novo, como fazer uso das tecnologias digitais muito

cedo, começa a desenvolver transtornos de ansiedade, desenvolve também dificuldade de se

concentrar  na escola,  nas  atividades,  tem perturbações no sono por  não conseguir  dormir

direito  pensando  em  voltar  para  os  aparelhos  digitais,  dentre  outros  problemas,  como  a

obesidade.

Behenck e Cunha (2013) apontam que somos influenciados pelo meio em que

vivemos. O uso excessivo das tecnologias digitais pode ocasionar alguns riscos à saúde das

crianças, por exemplo: problemas de visão por muito tempo expostas à luz das telas; distração

das tarefas cotidianas como ir tomar banho, dormir e se alimentar na hora certa; e problemas

de socialização,  afastando-se das outras  crianças  e adultos em troca do uso contínuo dos

aparelhos digitais. 

Diante dessas situações, faz-se necessário que os pais reservem um tempo para

dialogar com seus filhos; façam o controle do uso dos aparelhos digitais, conheçam os sites,

jogos e canais que as crianças estão acessando, participem mais da educação deles, brinquem

juntos interagindo uns com os outros.

O levantamento  das  informações  do  arcabouço  teórico  foi  realizado  em  sites,

livros, artigos e periódicos. Os principais autores que nortearam essa pesquisa foram: Piaget,

Vygotsky;  Perrenoud e Kenski.  Diante disso,  o artigo está  dividido em:  Desenvolvimento



social, físico e mental da criança e os impactos dos dispositivos móveis; Contribuições da

tecnologia na aprendizagem infantil.

Optamos  pelo  método  comparativo,  pois,  foi  aplicado  um  questionário  à  5

docentes; 2 estudantes e 1 psicóloga de cinco instituições de educação de Fortaleza-CE com

visões diferentes sobre o assunto. Logo a pesquisa, buscou identificar as percepções desses

professores sobre o uso dos aparelhos eletrônicos na primeira  infância.  E como objetivos

específicos: apresentar os pontos negativos e positivos que os aparelhos eletrônicos trazem

para as crianças na primeira infância; verificar a influência da tecnologia no desenvolvimento

social,  físico  e  mental  da  criança;  e  descrever  os  aspectos  positivos  da  tecnologia  no

aprendizado da criança no ambiente escolar e fora dele.

2 TECNOLOGIA E APRENDIZAGEM

A tecnologia não é algo novo como pensamos, ao contrário,  ela está em todo

lugar, fazendo parte das nossas vidas em atividades comuns como: dormir, comer, trabalhar,

ler e conversar, diz Kenski (2003). As tecnologias são equipamentos muitas vezes, fáceis de

manusear que buscam melhorar as formas de viver, por exemplo; alimentos, recursos como

medicamentos, óculos, dentadura dentre outros. Dessa forma, as tecnologias vivenciadas hoje

ampliam  as  possibilidades  de  comunicação  e  informação  por  meio  dos  dispositivos

eletrônicos que alteram a forma de viver e de aprender na atualidade. 

A autora complementa que as tecnologias trouxeram novas maneiras de viver, de

trabalhar e de se organizar socialmente, pois a aprendizagem utilizava-se de conhecimentos

teóricos apresentados por instituições de ensino, isto é, as tarefas de ensinar e aprender eram

designados  à  escola.  Porém,  com  os  avanços  e  transformações  tecnológicas,  o  espaço

educacional foi modificado.

Contudo, percebe-se que as novas tecnologias afetam as instituições de ensino,

pois desconstroem aquela educação tradicional, reconstruindo programas pedagógicos. Logo,

exigem-se  novas  formações  dos  professores  que  atendam  às  exigências  vigentes,  como

programas de formação inicial e continuada, possibilitando melhorias na ação docente. 



2.1 Desenvolvimento social, físico e mental infantil e os impactos dos recursos digitais 

De acordo com a perspectiva construtivista Jean Piaget (1999), o desenvolvimento

social da criança é construído a partir de uma interação dela com o meio, isto é, a primeira

infância  é  um  período  no  qual  a  criança  desenvolve  comportamentos  sociais  que  são

aprendidos, e que levará para a vida inteira. 

Para Piaget (1999), tudo na infância tem um tempo determinado que perpassa pela

maturidade  da  criança  para  viver  aquela  fase.  Ainda  segundo  o  autor,  cada  período  é

caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer em cada faixa etária. No

período sensório motor, que vai de zero a dois anos, o desenvolvimento físico é acelerado, o

que  faz  aparecer  novas  habilidades,  ou  seja,  o  desenvolvimento  ósseo,  muscular,  e

neurológico  permite  a  emergência  de  novos comportamentos  como sentar-se  e  andar  que

propicia um domínio maior do ambiente. 

O que Piaget afirma é que nessas fases, a criança elabora e vive suas brincadeiras,

transformando o real em seus desejos e fantasias através dos jogos simbólicos que faz com

que imitem o outro; o que é de fato importante para a elaboração de como se dão os papéis

sociais e suas relações.

Já  na  abordagem sociointeracionista  de  Vygotsky,  o  desenvolvimento  humano

ocorre por meio de trocas entre indivíduos sociais com processo de interação e mediação. Na

fase  pré-operatória,  que  vai  dos  dois  aos  sete  anos,  surge  à  linguagem,  que  acarretará

modificações  nos  aspectos  intelectual,  afetivo  e  social  da  criança.  Assim,  torna-se

indispensável à interação e a comunicação entre os indivíduos.

Citamos  aqui  algumas  pesquisas  relacionadas  ao tema desta.  O  site  “Guia  da

Primeira Infância em pauta”, expõe uma pesquisa da fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

(2007), que diz que na primeira infância o cérebro está passando por mudanças constantes e

precisa  de  estímulos  e  interações  sociais,  ou  seja,  precisa  do  meio  para  impulsionar  a

atividade cerebral. 

Outro  estudo  feito  por  pesquisadores  das  Universidades  de  Sidney,  Harvard,

Oxford  e  Manchester  (2019)  concluiu  que  a  internet  altera  o  desenvolvimento  cognitivo

levando a possíveis mudanças no cérebro, afetando as interações sociais. Complementam que

as novas gerações estão dormindo duas horas a menos, um dos motivos é o efeito da luz azul,



emitida pela maioria dos aparelhos de tela, que impede a criança desligar os equipamentos.

Logo, ocasiona um suposto vício, uma vez que o corpo reage a esse novo estímulo, e quanto

mais exposta à criança fica aos dispositivos móveis, mais liberam uma substância chamada

dopamina que promove o prazer naquelas ações.

Para  Young (2010),  é  na  primeira  infância  que  se  estabelecem os  padrões  de

comportamento e aprendizagem da criança. Por isso, as experiências sociais e emocionais

inadequadas nesse período podem comprometer os sistemas neurais que são responsáveis por

passar informações necessárias para as crianças. 

O desenvolvimento cerebral é importante para a saúde física e mental da criança,

a aprendizagem, como também os comportamentos sociais estão ligados ao aspecto cognitivo,

ou  seja,  cada  criança  tem sua  forma e  seu  tempo certo  de  aprender,  pois  dependem das

interações  e  dos  estímulos  ambientais  que  recebem.  Logo,  quando  se  negligencia  o

desenvolvimento de uma criança, podem-se afetar suas necessidades básicas que levam a um

desenvolvimento normal durante a vida toda.

Retomando Piaget (1999), o desenvolvimento infantil  vai além das habilidades

motoras, isto é, na primeira infância a criança passa por quatro aspectos fundamentais para

um  desenvolvimento  saudável:  desenvolvimento  físico,  de  acordo  com  a  maturação

neurofisiológica,  desenvolvimento  cognitivo;  a  capacidade  de  pensamento  e  raciocínio,

capacidade que o cérebro tem de processar informações para obter conhecimento de mundo;

Desenvolvimento social, quanto mais estímulos à criança recebe no ambiente em que vive,

mais fácil irá acelerar o desenvolvimento intelectual. E por fim, desenvolvimento afetivo que

é o modo particular da criança integrar as suas experiências.

As crianças da geração de hoje já nasceram na era dos aparelhos digitais como

tablets, smartphones, e principalmente, internet. O que faz com que tenham mais facilidade de

manusear esses recursos, diferente das gerações anteriores que só tinham acesso depois da

adolescência.  Assim,  observa-se  que  as  crianças  da  sociedade  contemporânea  substituem

facilmente ou talvez não conheçam as brincadeiras que seus pais ou avós realizavam, tais

como:  amarelinha;  pega-pega;  esconde-esconde;  futebol  etc.  Isto  é,  brincadeiras  que

envolviam movimentos físicos e trabalhava a interação social.

Quanto aos impactos dos dispositivos móveis, Young e Abreu (2011) afirmam que

o uso da internet não é algo novo, o que é novo é a facilidade de acesso que a geração de hoje

tem a esses dispositivos eletrônicos, e a internet. 



Devido  a  essa  acessibilidade,  temos  como  consequência  a  dependência  aos

aparelhos eletrônicos. Ainda segundo estes autores e a teoria comportamental de Skinner, uma

vez que você reforça positivamente um comportamento, ele tende a se repetir. Logo, vemos o

condicionamento operante, que é a associação de um novo estímulo a uma resposta, ou seja,

uma vez que a criança tem acesso a esses dispositivos eletrônicos e a internet, ela passa a

sentir prazer querendo repetir o comportamento, assim, se os pais reforçam positivamente o

uso dos aparelhos eletrônicos sem impor um limite, essa ação passará a acontecer com maior

frequência.

Assis et Al (2007), cita que algumas das características de uma criança ansiosa são

a inquietação, a dificuldade de se concentrar, e perturbações no sono. Crianças desconectadas

do mundo  real  parecendo hipnotizadas  por  seus  dispositivos  móveis,  acabam perdendo a

vontade de brincar ao ar livre com outras crianças, de conversar entre si e com familiares.

Através de um estudo feito pela Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira

Infância,  observou-se  que  a  cada  cinco  crianças,  uma  sofre  com  problemas  de

comportamentos  como  transtornos,  insônia  ou  dificuldades  de  aprendizagem,  como  por

exemplo, o déficit de atenção. A geração digital está acostumada a ler através das telas dos

dispositivos  móveis,  o  problema  é  que  o  padrão  de  atenção  exigido  para  decodificar  e

absorver  as  informações  virtualmente  é  mais  disperso,  assim,  o  uso  indiscriminado  da

tecnologia está levando a uma elevação nos casos de crianças com déficit de atenção, que

sentem maior dificuldade de ativar outras funções mentais.

Os principais aspectos do desenvolvimento de uma criança são o físico, emocional

e cognitivo, e eles estão estreitamente interligados. A isso se dá o nome de desenvolvimento

pleno,  diz  o  site  “Guia  Primeira  Infância  em  Pauta”.  As  habilidades  físicas,  sociais,

emocionais e cognitivas por dependerem uma das outras, influenciam na aprendizagem, por

isso é importante respeitar cada fase da criança, oferecendo os estímulos corretos. 

Ainda  sobre  o  desenvolvimento,  Piaget  e  Vygotsky  apontam  que  as  crianças

aprendem imitando comportamentos que veem em seu entorno, isto é, quanto mais os adultos

utilizam dispositivos eletrônicos, mais as crianças querem imitar essa ação, resultando em

acessos precoces à tecnologia digital. 

Percebe-se então,  através  dos  autores  citados,  que o uso exagerado das  novas

tecnologias  apresentam  consequências  negativas  ao  desenvolvimento  social  e  cognitivo

infantil,  pois  estas  crianças  passam muito  tempo isoladas  frente  a  estes  aparelhos,  o  que



impede que socializem com outras crianças e com o meio,  não se movimentam de forma

adequada,  o  que  gera  sedentarismo e  a  obesidade,  e  não  exercitam a  criatividade,  cujos

impactos social, físico e mental podem desregular o sono, causar transtornos e dificuldades de

aprendizagem. 

2.3 As contribuições da tecnologia na aprendizagem infantil

A  partir  de  uma  perspectiva  histórica,  a  educação  da  criança  era  de

responsabilidade exclusiva da família, pois, através do convívio com os adultos e com o meio

que ela aprendia as tradições, normas e regras da cultura na qual estava inserida. No entanto,

atualmente  as  crianças  frequentam  ambientes  de  socialização  diferentes,  convivendo  e

aprendendo culturas diversas, dentre eles, a escola. Logo, observa-se que a geração atual já

nasceu em um mundo de  multimídias,  onde os  aparelhos  digitais  são  comuns  e  bastante

acessíveis. 

Contudo, através da coleta de dados feita nesta pesquisa, constatamos duas visões

sobre a  tecnologia digital  na Educação:  de um lado está  o  professor  que defende que as

tecnologias  digitais  e  a  internet  são  um  caminho  para  inovar  e  transformar  as  práticas

pedagógicas trazendo aprendizagem de forma mais lúdica aos alunos da Educação Básica. E

de outro lado, aquele professor que acredita que essas tecnologias digitais tornam as crianças

individualistas e não reflexivas. 

Perrenoud  (2000)  nos  diz  que  “a  escola  não pode ignorar  o  que  se  passa  no

mundo.  Ora,  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  transformam

espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir,

de pensar”. Este autor levanta, portanto, uma discussão de que não se pode desconsiderar que

a  sociedade  está  em  constante  mudança,  e  cabe  também  ao  professor  atualizar-se  com

frequência, buscando seu lugar e papel dentro dela, às vezes até mesmo sem esperar pelas

formações continuadas institucionais, mas agindo com proatividade a partir de suas próprias

necessidades  de  atuação  profissional  para  os  usos  destes  recursos  alinhados  à  Educação.

Tendo  isso  em  vista,  qual  a  importância  de  inserir  as  novas  tecnologias  nos  contextos

escolares? Qual o papel dos professores na escola diante da variedade de novos recursos e

métodos pedagógicos?



Lévy (1987) traz a tecnologia intelectual como um conjunto de recursos técnicos

que influenciam a cultura e as formas de construção do conhecimento de uma sociedade. O

uso da informática na Educação exige um esforço dos professores em transformar a utilização

desses recursos numa abordagem educacional que favoreça o processo de conhecimento do

aluno,  ou seja,  os  alunos  não podem se  tornar  dependentes  dessas  ferramentas.  Logo,  as

famílias dos alunos em parceria com as escolas devem estabelecer uma saudável e crítica-

reflexiva das crianças com o mundo tecnológico. 

Para  Perrenoud  (2000)  a  informática  pode  ser  um  agente  transformador  da

educação, algo que favorece o trabalho do professor, enriquece sua forma de ensinar, e amplia

os níveis de abordagem dos conteúdos, uma vez que os dispositivos móveis possibilitam o

acesso à rede mundial da internet oferecendo o aluno um universo de pesquisas. 

Em um mundo tão cheio de novidades tecnológicas, a tecnologia na educação das

crianças se torna um desafio; porém, a afinidade digital dessa geração com os dispositivos

tecnológicos, favorece incluir essas ferramentas na sala de aula, não apenas como tendências,

como também um processo instintivo. Assim, entende-se que a partir das ideias trazidas pelos

autores supracitados, que a tecnologia, se adequadamente utilizada, pode proporcionar uma

nova dinâmica no processo de ensino aprendizagem do aluno, pois além de livros, jornais e

revistas,  agora se pode contar com os  softwares educativos,  páginas da internet,  vídeos e

jogos. 

Oliveira de et. Al (2001) apresenta dois modelos de aula com o uso dos softwares

educativos  e  apresenta  o  papel  docente.  O  formato  tradicional  de  uma  aula,  na  qual  o

professor se coloca na frente da sala e os alunos, como uma plateia, recebem informações sem

poder falar e expor suas opiniões, assim o computador exerce o papel do professor que é o

dono do saber e os alunos são meros receptores desse conhecimento. Os alunos são expostos a

questões  não  muito  claras  e  não  podem  pesquisar  em  nada;  O  formato  interacionista  e

construtivista no qual a aprendizagem é centrada no aluno e o professor é um mediador que

orienta os estudantes a novos conhecimentos significativos. 

Nessa perspectiva, o uso dos softwares educativos são instrumentos que auxiliam

os  professores  a  levar  o  aluno  a  construir  seu  conhecimento  de  forma  ativa.  Assim,  os

professores  têm  o  papel  se  disponibilizarem  para  ajudar  os  alunos  a  se  desenvolverem,

interferindo apenas quando necessário. 



Assim sendo, é importante inserir as novas tecnologias nos contextos escolares

para ampliar as possibilidades na construção e aquisição de conhecimentos, pois o acesso às

informações  pode ocorrer  em qualquer  tempo e espaço,  diz  Otto (2016).  A autora coloca

ainda, que é por meio do computador que o professor explora diversos meios de tecnologias

digitais,  tornando  possível  a  aquisição  e  ampliação  de  conhecimentos,  com a  criação  de

ambientes de aprendizagem e facilitação do processo do desenvolvimento intelectual do aluno

dentro de fora da sala de aula. 

Diante disso, com base na BNCC, as etapas mais importantes na primeira infância

é a interação e as brincadeiras. É nesta fase que a criança vai conhecer-se, explorar o mundo,

interagir com o outro trocando experiências e apropriar-se de conhecimento. E no brincar, traz

aprendizagens  importantes  para  o  desenvolvimento  integral  das  crianças,  pois  desenvolve

relações afetivas, mediações, resoluções de problemas e regulação das emoções. 

Contudo nota-se que o papel da família nos usos das tecnologias digitais para

apoiar a educação formal é de impor regras e limites em casa, reservar um tempo para acessar

juntos mediando o uso, pois tanto a escola como os responsáveis, possuem o mesmo objetivo

de formar cidadãos conscientes, proporcionando um ensino de qualidade, onde o indivíduo

possa crescer e vivenciar as evoluções do mundo. 

3 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, que para Gil

(2008) é desenvolvida com base em materiais que já foram elaborados, que se encontram nos

artigos e livros, permitindo ao pesquisador, investigar e analisar a mesma situação vista de

outra maneira, e até descobrir possíveis incoerências e contradições em pesquisas já feitas.

Aqui  coletamos  referências  por  meio  de  artigos,  documentos,  monografias,

periódicos e livros disponibilizados no  Google Acadêmico, buscando responder a seguinte

pergunta que ilustra o problema desta pesquisa:  como o uso dos aparelhos eletrônicos têm

influenciado o desenvolvimento físico, mental e social da criança na primeira infância?

Prosseguindo, aplicamos o método de pesquisa comparativo, buscando investigar

indivíduos  com outras  percepções,  para  ressaltar  as  diferenças  e  similaridade  entre  eles.

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, com 10 perguntas mistas,

cuja elaboração procurou-se investigar o impacto das novas tecnologias para as crianças na



primeira  infância  e  o  conhecimento  dos  professores  de  escolas  que  utilizam tecnologias

digitais de informação e comunicação na Educação como Farias Brito, Antares e Batista; e

escolas que não fazem uso desses recursos, como a Waldorf Micael, todas em Fortaleza-Ce. O

instrumento  foi  aplicado  aos  professores  que  lecionam  nestas  instituições  privadas  e  o

questionário foi elaborado utilizando-se a ferramenta Google Formulários, sendo enviado por

e-mail e WhatsApp.

A coleta de dados feita com professores trata-se, segundo Reis (2009), de uma

realidade investigada na pesquisa, sendo qualitativa, pois busca novos conhecimentos sobre o

fenômeno atual estudado comparando com os fatos do contexto atual buscando investigar e

explicá-los.  “A análise  qualitativa  aqui  aplicada  a  partir  dos  dados  coletados  com pais  e

professores, depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão

da  amostra,  os  instrumentos  de  pesquisa  e  os  pressupostos  teóricos  que  nortearam  a

investigação” (GIL, 2002, p. 133). 

Na próxima seção,  são abordados  os  resultados  coletados  e  as  discussões  das

análises entre a relação os respondentes e teóricos que abordam o assunto. Onde podemos

visualizar as respostas por meio de quadros.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste  momento  apresentamos  os  resultados  de  10  questões  aplicadas  via

questionário  eletrônico  no  Google  Formulários,  conforme  metodologia  já  detalhada;  e

contemplando-se, portanto, o título desta pesquisa, sobre os impactos das novas tecnologias

para as crianças na primeira infância. 

4.1 Perfil do respondente

Em relação ao nível de escolaridade, foram 5 professores de instituições pública e

privadas diferentes, 4 com grau de escolaridade; graduação e 1 pós-graduada; 1 estudante de

pedagogia que está concluído o curso e já atuam na área; 1 estudante de letras espanhol que

atua na área de educação infantil; 1 psicóloga educacional, graduada. Foram 6 respondentes

do sexo feminino e 1 do sexo masculino.



Quadro 1: Perfil acadêmico e profissional.

SUJEITO ESCOLARIDADE

PROFESSOR 1 Graduado; Tempo de docência: 2 anos

PROFESSOR 2 Graduado; Tempo de docência: 4 anos

PROFESSOR 3 Graduado; Tempo de docência: 8 anos

PROFESSOR 4 Graduado; Tempo de docência: 18 anos

PROFESSOR 5 Pós-graduado; Tempo de docência: 31 anos

ESTUDANTE 1 Estudante; Tempo de docência: 1 ano

ESTUDANTE 2 Estudante; Tempo de docência: 1 ano

PSICÓLOGA 1 Graduada; Tempo de docência: 2 anos

Fonte: Da pesquisa (2020).

4.2 Desenvolvimento social da criança

Aqui  foi  tratado  sobre  as  percepções  dos  professores,  estudante  e  psicóloga

educacional sobre as consequências das tecnologias no desenvolvimento social da criança.

Utilizando a pergunta: Considera que a tecnologia digital provoca consequências negativas no

desenvolvimento social da criança na primeira infância? Se sim, quais consequências? 

Grafico 1: tecnologia digital e desenvolvimento social



Fonte: Da pesquisa (2020).

Quadro 2: Desenvolvimento social

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Sim, dificuldade socialização.

PROFESSOR 2 Não.

PROFESSOR 3 Sim, Déficit de atenção sim.

PROFESSOR 4

Sim,  na  primeira  infância  a  criança  está  desenvolvendo  corpo  físico  e  amadurecendo
órgãos  internos  e  os  órgãos  dos  sentidos.  Precisa  de  vivências  reais  e  de  qualidades
humanas e afetivas para formar essa estrutura com potência para se constituir um adulto,
uma pessoa  com bom senso ético e  moral,  com pensamentos  livres  e  criativos e  com
vontade  fortalecida  para  agir  no  mundo  com  responsabilidade  social  e  também  ser
saudável e feliz. O excesso de virtual pode fragilizar corpo físico, enfraquecer a vontade,
individualizar excessivamente e matar a criatividade e a liberdade.

PROFESSOR 5 Sim,  Afeta  as  relações  sociais  e  interpessoais,  a  interação  e  socialização  com  outras
crianças, bem como conhecimento físico de tudo o que o cerca (meio ambiente).

ESTUDANTE 1 Sim, se utilizada em excesso ela pode fazer com que a criança passe mais tempo fazendo o
uso de tecnologias,  deixando de construir  vivências,  interações com a família  e  outras
crianças.

ESTUDANTE 2 Sim, introspectividade e dificuldade de desenvolvimento.

PSICÓLOGA 1 Sim, Hiper estimulação.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Diante das respostas observou-se que 11,1% (n= 1) acredita que a tecnologia não

impacta  o  desenvolvimento  social  infantil.  Enquanto  89,9%  (n=  7)  informaram  que  a

tecnologia na primeira infância traz consequências negativas ao desenvolvimento social da

criança.

Na perspectiva de Vygotsky (1991), desenvolvimento social da criança se dá a

partir  da  interação  da  criança  com  o  meio,  porém  Skinner  acrescenta  que  ao  reforçar

positivamente o comportamento da criança, esse comportamento se repetirá constantemente.

Logo,  nota-se  que  a  partir  do  que  os  teóricos  apresentam juntamente  com as

repostas dos entrevistados, os aparelhos digitais na primeira infância apresentam impactos ao

desenvolvimento social da criança, pois estas crianças não conseguiram construir vivências,

nem  interagir  com  o  meio  por  estarem  vidrados  nas  telas  dos  dispositivos  eletrônicos,

apresentando algumas consequências negativas ao seu desenvolvimento, sendo uma delas a

dificuldade de socialização. 



4.3 Relações interpessoais

Buscou-se  analisar  a  opinião  dos  entrevistados  sobre  o  quão  importante  é  a

relação  da  criança  com  o  meio  e  se  as  tecnologias  digitais  podem  afetar  essa  relação.

Utilizando a pergunta:  considera possível  que celulares,  vídeo games e  tablets  substituem

relações  interpessoais,  gerando  perda  afetiva  nas  crianças  da  primeira  infância?  Explique

sucintamente.

Quadro 3: Relações com o meio

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Sim. Elas se apegam ao mundo virtual não se importando muito com o que ocorre ao seu
redor.

PROFESSOR 2 Creio que o uso seja lá de celulares, vídeo games, tablets e etc, sendo usados de formas não
exageradas, isso não acarretará na perda afetiva nas relações interpessoais.

PROFESSOR 3 Sim. Ruptura de laços familiares.

PROFESSOR 4 Relações  interpessoais  é  relação  de  pessoa  com  pessoa.  Relação  através  de  telas  e
eletrônicos, é relação virtual. Se prioritariamente é essa a forma de relação da criança, é bem
provável que aconteça a perda afetiva. Pois essa relação não possibilita a mesma qualidade
do real, pessoal e caloroso encontro. Como a criança está em desenvolvimento, esse tipo de
relação confunde seus sentidos e sentimentos.

PROFESSOR 5 Sim. As crianças necessitam desde cedo conhecer como se relacionar com outras pessoas,
pois assim conseguirá estabelecer e se reconhecer como um ser capaz de aprender e absorver
melhor suas emoções e ampliar sua visão de mundo.

ESTUDANTE 1 Sim, pois  ela  pode se entreter  com celulares,  vídeo games  entre outros  investindo mais
tempo nos mesmos, deixando de lado suas relações afetivas.

ESTUDANTE 2 Sim,  muitas  crianças  passam  a  maior  parte  do  tempo  nesses  aparelhos  e  meio  que  se
acostumam, então quando pais e outras pessoas estão por perto elas não fazem questão de se
comunicar.

PSICÓLOGA 1 Sim. Uso exagerado e sem instruções adequadas pode fazer com que a criança não tenha
contato com pessoas, e ao se desenvolver não tenha a percepção de si mesma.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Em relação ao uso dos aparelhos eletrônicos substituírem as relações sociais da

criança e gerar perda afetiva, 88,9% (n=7) dos respondentes afirmam que sim, e 11,1% (n=1)

que se o uso destes aparelhos feito de forma não exagerada não acarretará nisso. 



Na abordagem sociointeracionista de Vygotsky, o desenvolvimento humano se dá

nas trocas entre indivíduos sociais com processo de interação e mediação, isto é, as crianças

aprendem por meio da troca de conhecimentos com o outro, através de brincadeiras; portanto,

quanto mais estímulos à criança recebe do meio, mais fácil se desenvolverá. 

Observando o que foi discorrido pelos entrevistados, as crianças que fazem uso

precoce desses dispositivos eletrônicos, podem confundir seus sentimentos por ainda estarem

em desenvolvimento e não terem maturação adequada para receber essa tecnologia, deixando

de lado suas relações afetivas e desconhecendo o seu próprio eu. 

4.4 Consequências do uso exagerado das tecnologias

Realizar um levantamento de quantos dos entrevistados consideram que o uso em

excesso dos dispositivos móveis traz consequências negativas para as crianças, uma delas, a

dificuldade de socialização. 

Utilizando  a  pergunta:  Baseado  na  sua  experiência,  pode-se  dizer  que  o  uso

exagerado dos recursos eletrônicos é responsável pelo isolamento social das crianças? 

Gráfico 2: Uso em excesso das tecnologias provoca consequências

Fonte: Da pesquisa (2020).



Através da pesquisa vê-se que 100% (n= 8) dos entrevistados concordaram que o

uso em excesso dos dispositivos eletrônicos acarreta o isolamento social das crianças. Com

base  no  estudo  de  Young  e  Abreu  (2011).  Devido  à  acessibilidade  fácil  aos  aparelhos

eletrônicos  e  a  internet,  temos como consequência a  dependência  a  estes  recursos,  o  que

resulta em um isolamento social, pois, as crianças passam há ficar mais tempo frente a esses

dispositivos e esquecem-se de manter relações de amizades, diálogos com as pessoas que

estão ao seu redor e com o meio. 

4.5 Influências da tecnologia digital

Verificar  o  conhecimento  dos  entrevistados  em  relação  às  influências  dos

aparelhos  eletrônicos  no  desenvolvimento  da  criança.  Utilizando  a  pergunta:  Pelos  seus

conhecimentos, qual a influência das tecnologias na saúde física e mental da criança? 

Quadro 4: Saúde física e mental da criança

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Obesidade, ansiedade, solidão.

PROFESSOR 2 Eu sempre gosto de falar que o uso exagerado de qualquer coisa, causa sempre algum ou
alguns pontos negativos, como por exemplo o uso exagerado das tecnologias ( vídeo
games, YouTube, enfim a internet em si) isso influenciará na sua relação com outras
crianças e principalmente pode ocasionar o sedentarismo.

PROFESSOR 3 Sedentarismo precoce.

PROFESSOR 4 Para  desenvolver-se  física  e  mentalmente,  a  criança  precisa  brincar  livremente  se
movimentando e criando.  Nas telas  ela  não está  livre,  não se movimenta e  não cria.
Assim, as crianças ficam desvitalizadas, passivas e agitadas de forma caótica. Possuem
dificuldade para expressar sentimentos e ficam emocionalmente imaturas

PROFESSOR 5 Temos que aprender desde a mais tenra idade que o ser criança necessita da orientação da
família  em  relação  ao  uso  da  tecnologia  que  o  cerca,  não  sendo  estimulado  desde
pequeno  a  fazer  uso  único  das  ferramentas  tecnológicas,  mas  priorizar  as  relações
interpessoais de um modo geral.

ESTUDANTE 1 Podem  ocasionar  problemas  na  visão,  audição,  dificuldade  nas  relações  afetivas,
transtorno de ansiedade entre outros. Acredito também que através de alguns recursos
tecnológicos  as  crianças  assim  também  como  adultos  se  permitem  deixar  ser
influenciados pelo comércio através de propagandas por exemplo.



ESTUDANTE 2 Muitos malefícios se usado com exagero, a criança se torna sedentária e mentalmente
pode-se dizer que a luz desses aparelhos diminui o sono interferindo na aprendizagem e
no armazenamento de suas memórias.

PSICÓLOGA 1 Se não ponderar o uso as crianças poderão passar mais tempo nas telas assim poderão
ficar mais ansiosas, não fazer uma alimentação adequada, não ter uma boa relação com
seus pais, familiares.

Fonte: Da pesquisa (2020). 

Com base nas experiências dos entrevistados, notou-se que todos trouxeram como

consequências  dos  usos  dos  aparelhos  eletrônicos  no  desenvolvimento  físico  e  mental  da

criança, sedentarismo, obesidade e ansiedade. 

Para Piaget (1982), tudo na infância tem um tempo determinado que dependerá da

maturidade  da  criança  para  viver  aquela  fase.  Assim,  sabe-se  que  as  habilidades  físicas,

sociais,  emocionais  e  cognitivas  por  dependerem  uma  das  outras  influenciam  na

aprendizagem, por isso é importante respeitar cada fase da criança, oferecendo os estímulos

corretos. 

Conclui-se que as crianças que passam mais tempos nos dispositivos eletrônicos, e

não se movimentam de forma adequada, podem se tornar crianças sedentárias e a obesas,

podendo  desenvolver  também  transtornos  de  ansiedade,  pois  estão  acostumadas  a  terem

respostas rápidas apenas com um click. 

4.6 Transtornos 139e doenças

Averiguar  se  os  entrevistados  consideram que  o  uso  excessivo  dos  aparelhos

eletrônicos traz problemas de saúde a criança ou transtornos mentais. Utilizado a pergunta:

Considera que o acesso fácil aos recursos eletrônicos e a rapidez da internet colaboram para

doenças  como  o  sedentarismo  e  problemas  psicológicos  como  ansiedade,  depressão  e

agressividade?

Gráfico 3: Problemas psicológicos e doenças.

139 O transtorno pode ser relacionado a algo patológico, que sugere comprometimentos neurológicos das funções
cerebrais.



Fonte: Da pesquisa (2020). 

Todos os entrevistados concordam que a facilidade que essa geração tem para

acessar a internet e os dispositivos móveis, pode acarretar em doenças como sedentarismo e

ansiedade.

Young e Abreu (2011) dizem que é por conta dessa acessibilidade fácil a internet,

que as crianças criam dependência aos aparelhos eletrônicos, fazendo com que não durmam

de forma adequada,  e  não tenham vontade de brincarem ao ar livre  com outras  crianças,

tornando-as  sedentárias.  Devido  aos  diversos  estímulos  que  recebem  a  toda  hora  destes

recursos, as crianças na primeira infância apresentam inquietude quando não estão frente às

telas,  uma das  características  do transtorno de ansiedade,  segundo Assis  de  et  Al  (2007).

Como observado pelas respostas dos entrevistados e os teóricos supracitados, entende-se que

a o uso liberado e sem limites dos dispositivos móveis podem provocar doenças e transtornos.

4.7 Potencial da criança de aprender a se desenvolver

Examinar  se  os  entrevistados  consideram que os  aparelhos  eletrônicos  podem

trazer  alguma  alteração  no  desenvolvimento  da  criança.  Utilizando  a  pergunta:  Quando

usados durante a infância, considera que os aparelhos eletrônicos podem alterar o potencial da

criança de aprender e se desenvolver? Se não, por quê? 

 

Grafico 4: Desenvolvimento infantil



Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com 77,8% (n= 6) dos entrevistados, concordam que as tecnologias

podem alterar o desenvolvimento infantil, e 22,2% (n= 2) dos entrevistados acham que não. A

professora 5 acrescenta que se usada de maneira equilibrada, ponderada e orientada poderá se

tornar uma ferramenta de estímulo ao desenvolvimento cognitivo infantil. 

Um estudo feito pelas Universidades de Sidney et. Al (2019) expõe que a internet

altera o desenvolvimento cognitivo levando a possíveis mudanças no cérebro, completa Piaget

(1999) que o desenvolvimento pleno do aspecto cognitivo é necessário para a capacidade de

pensamento  e  raciocínio  da  criança,  capacidade  essa  que  o  cérebro  tem  de  processar

informações para obter conhecimento de mundo.

Como  observado,  sobre  o  que  é  dito  pelos  respondentes  e  teóricos,  o  uso

exagerado  das  novas  tecnologias  trazem  consequências  negativas  ao  desenvolvimento

cognitivo  da  criança,  impossibilitando  a  mesma  de  aprender  a  se  desenvolver,  pois  por

passarem muito tempo isoladas frente a estes aparelhos, perdem a vontade de socializar com

alguém,  de  conversarem e  consequentemente  não  exploram o  mundo  ao  seu  redor  para

aprender com ele, perdendo a curiosidade e criatividade. 

4.8 O uso precoce de aparelhos eletrônicos



O  acesso  sem  limites  aos  aparelhos  eletrônicos  são  os  responsáveis  pelas

dificuldades de aprendizagem das crianças na primeira  infância.  Utilizando a pergunta:  O

acesso  liberado  e  precoce  aos  aparelhos  eletrônicos  causa  transtornos  e  dificuldade  de

aprendizagem? Se não, por quê?

Grafico 5: Aparelhos eletrônicos e as dificuldades de aprendizagem

Fonte: Da pesquisa (2020).

Quadro 5: Dificuldades de aprendizagem

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Sim.

PROFESSOR 2 Sim.

PROFESSOR  3 Sim.

PROFESSOR 4 Sim.

PROFESSOR 5 Não, criança certamente se tornará capaz de desenvolver seu potencial cognitivo diante dos
meios tecnológicos.



ESTUDANTE 1

Sim.  Pois  a  prática,  da  relação  professor  e  aluno,  criança  e  familiares  em  relação  a
educação, além de interesse, motivação vem a fazer com que a criança se desenvolva de
forma positiva, aparelhos eletrônicos nessa fase acredito que não tem o que proporcionar
positivamente.

ESTUDANTE 2 Sim.

PSICÓLOGA 1 Sim.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com as respostas dos entrevistados, 11,1% (n= 1) disseram que não, e

88,9% (n= 7) concordaram que o acesso liberado das tecnologias na primeira infância pode

influenciar na aprendizagem da criança. 

O estudo feito  pela  Secretaria  Executiva  da  Rede Nacional  Primeira  Infância,

constatou  que  as  crianças  que  estão  acostumadas  a  lerem  pelas  telas  dos  dispositivos,

apresentam chances  de  ter  dificuldade  de  aprendizagem,  como  o  déficit  de  atenção,  isto

acontece porque o padrão exigido de atenção para estes recursos é mais disperso.

Como observado sobre o que é dito pelos respondentes e pelos estudos feitos,

entende-se que estes aparelhos elevam os  níveis  de cortisol  da criança comprometendo o

córtex pré-frontal, área do cérebro responsável pelo pensamento racional. A criança que usa

excessivamente estes dispositivos pode desenvolver déficit de atenção, uma dificuldade de

aprendizagem. 

4.9 Uso exagerado dos aparelhos eletrônicos são maléficos ou benéficos

Classificar  se  o  uso  dos  aparelhos  eletrônicos  é  benéfico  ou  maléfico  no

desenvolvimento  infantil.  Utilizando  a  pergunta:  Com  relação  ao  desenvolvimento  de

relacionamentos significativos, o uso exagerado dos recursos digitais é benéfico ou maléfico?

Explique sucintamente:



Grafico 6: Relacionamento significativo e recursos digitais

Fonte: Da pesquisa (2020).

Quadro 6: Uso exagerado dos aparelhos eletrônicos são maléficos ou benéficos

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Maléfico. Os recursos digitais nos auxiliam bastante, mas devemos usar com moderação.
Nada substitui um abraço, carinho presencial.

PROFESSOR 2 Maléfico.  Como respondi a alguma questão anterior, o uso exagerado sempre nos causa
algum tipo de malefício, e em relação a esses recursos digitais dando aqui como exemplo
de algum desses malefícios é a falta de interação com outras pessoas e o sedentarismo.

PROFESSOR 3 Maléfico. Retração social

PROFESSOR 4 Maléfico.  A criança  está  aprendendo  a  viver  com o  outro,  no  social.  Precisa  ter  boa
qualidade de relação. O calor do outro, sentir o corpo e energia do outro é o que a criança
precisa.

PROFESSOR 5 Maléfico. Certamente a criança deixará de desenvolver suas habilidades e competências
necessárias a cada fase de sua vida social, emocional e cognitiva.

ESTUDANTE 1 Maléfico. As vivências, experiências tornam as aprendizagens significativas.

ESTUDANTE 2 Maléfico.  a  internet  e  uso  de  aparelhos  usados  exageradamente  tira  a  essência  de  ser
criança, em sala de aula pode-se perceber quando a criança não consegue se relacionar e
tem uma realidade paralela às outras, além de muitas vezes não gostar de participar das
brincadeiras.



PSICÓLOGA 1 Maléfico.  Tudo  para  o  ser  o  humano  precisa  ser  ponderado.  Quando se  trata  de  uma
criança precisa ter um cuidado sobre aspectos emocionais, sociais, na relação com a qual
essa criança tem com as tecnologias.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De  acordo  com  os  entrevistados  100%  (n=  8)  concordaram  que  o  uso  dos

aparelhos  eletrônicos  é  maléfico para as relações significativas  da criança.  Para Vygotsky

(1991) o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por meio da interação social com outros

indivíduos e com o meio, possibilitando a geração de novas experiências e conhecimentos.

Como observado sobre o que é dito pelos respondentes e por Vygotsky (1991), são

as vivências que tornam as aprendizagens da criança significativa, o uso dos aparelhos digitais

em excesso provoca a perda de relações significativas, uma vez que a criança prefere ficar

frente a um dispositivo móvel do que conversar, brincar e interagir com seus familiares e

amigo. 

4.10 Contribuições das tecnologias digitais na aprendizagem infantil

Explicar  como  as  tecnologias  quando  usada  de  forma  correta,  ajudam  na

aprendizagem da criança na primeira infância. Utilizado a pergunta: Quais as contribuições da

tecnologia no aprendizado da criança?

Quadro 7: Aprendizagem infantil

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Pesquisas, inovações.

PROFESSOR 2 Bom existem inúmeras contribuições da tecnologia no aprendizado da criança, sendo um
deles, a concentração, a criatividade, o pensamento rápido, a ampliação do raciocínio e entre
outras contribuições.

PROFESSOR 3 Habilidade de raciocínio lógico.

PROFESSOR  4 Na primeira infância não tem contribuição.

PROFESSOR 5 Criatividade e imaginação.

ESTUDANTE 1 Na  primeira  infância,  acredito  que  devemos  apresentar  os  recursos  tecnológicos  pois
precisamos deixar nossos alunos preparados para a sociedade, mas fazer o uso das mesmas
na primeira infância não se faz necessário, nem benéfico. Não condiz com a proposta da
educação infantil.



ESTUDANTE 2 Se moderado a tecnologia pode contribuir  muito,  há  muitos  aplicativos que  ensinam de
forma lúdica e precisa.

PSICÓLOGA 1 A tecnologia pode permitir que a criança desenvolva criatividade.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Para os entrevistados, alguns professores concordaram que a tecnologia usada de

forma ponderada pode servir de auxílio para o processo de ensino aprendizagem. E outros que

disseram que na primeira infância não há contribuições, embora as crianças devam conhecer

para estarem preparadas para a sociedade. 

Perrenoud (2000) diz que a escola não pode ignorar o que se passa no mundo, as

tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  transformam  não  só  nossas  maneiras  de

comunicar,  mas também de trabalhar,  de  decidir,  de pensar.  Lévy (1987) completa  que a

tecnologia traz um conjunto de recursos técnicos que influenciam a cultura e as formas de

construção  do  conhecimento  de  uma  sociedade,  e  exige  um esforço  dos  professores  em

transformar  a  utilização  desses  recursos  numa  abordagem  educacional  que  favoreça  o

processo  de  conhecimento  do  aluno  sem  deixar  que  eles  se  tornem  dependentes  destes

recursos.

Como observado sobre o que é dito pelos respondentes e os teóricos Perrenoud

(2000) e Lévy (1987), não devemos descartar o mundo de multimídias onde os aparelhos

digitais  são  comuns  e  bastante  acessíveis  nessa  geração,  mas  precisa  mediar  a  utilização

destes recursos para que as crianças não se tornem dependentes.

4.11 Papel do professor

Descrever o que os professores podem fazer diante do cenário atual, quais seus

papéis e o que devem desenvolver. Utilizando a pergunta: Qual o papel dos professores diante

do atual cenário digital integrado à Educação Básica?

Quadro 8: Papel do professor.

SUJEITOS RESPOSTAS

PROFESSOR 1 Se manter atualizado e auxiliar no aprendizado.



PROFESSOR 2 O papel dos professores é saber como lidar com essas tecnologias e assim poder direcionar e
mostrar  para seus alunos que o uso correta dessas  ferramentas tecnológicas  abrange um
imenso universo de possibilidades de conhecimentos. E que serão e já são grandes aliados no
desenvolvimento e aprendizagem do ser humano.

PROFESSOR3 Facilitar o conhecimento por meio tecnológico

PROFESSOR  4 Estudar profundamente sobre desenvolvimento infantil para saber do real alimento que a
criança precisa para se desenvolver. O professor não pode aceitar passivamente o que não é
saudável para o desenvolvimento da criança

PROFESSOR 5 Ser mediador do processo de aprendizagem dos alunos.

ESTUDANTE1 Apresentar,  mediar  o  conhecimento  de  algumas  tecnologias  existentes,  mas  de  forma
simples,  fazer  o  uso da  mesma não se faz  necessário,  não  é  coerente  com os objetivos
fundamentais  para  a  educação  infantil,  onde  devemos  proporcionar  oportunidade  de
experiências, relações afetivas, interação entre outros.

ESTUDANTE 2 Fazer com que essa mescla torne-se satisfatória, de forma que haja uma dosagem e apesar de
usar a tecnologia em sala de aula, preservar sempre o contato e a comunicação.

PSICÓLOGA 1 Precisam ser criativos. Não deixar que a educação básica se perca com o uso tecnológico.
Afinal aprendizagem é uma troca de conhecimento e isso acontece independente da fase do
desenvolvimento humano.

Fonte: Da pesquisa (2020).

De acordo com as respostas dos entrevistados, todos concordam que o professor

deve se manter atualizado para saber lidar com essa nova geração, e assim ensinar e mediar o

uso  correto  dessas  ferramentas,  que  podem  facilitar  o  conhecimento,  abusando  da

criatividade. Porém, muitos deixaram claro que o docente deve entender o desenvolvimento

infantil  para não prejudicar o desenvolvimento saudável da criança,  tendo em vista que a

aprendizagem é a troca de conhecimentos e que isso se dá nas relações afetivas das crianças

com o outro e o meio.

Para  Perrenoud  (2000)  a  informática  pode  ser  um  agente  transformador  da

educação, algo que favorece o trabalho do professor, enriquece sua forma de ensinar, e amplia

os  níveis  de abordagem dos conteúdos,  uma vez que os  dispositivos  móveis  possibilitam

acesso  à  rede  mundial  da  internet  oferecendo  ao  aluno  uma  nova  forma  de  aprender,

utilizando recursos que já conhecem. 

Logo, ao observar o que os respondentes disseram e o que o teórico Perrenoud

(2000) afirmou, conclui-se que é inevitável que as crianças dessa geração não façam uso dos



aparelhos eletrônicos, uma vez que nascem nessa imersas no cenário digital. Dessa forma,

incluir  as ferramentas em sala  de aula  não é apenas uma tendência,  mas algo necessário.

Então, se o professor juntamente com os pais, chegarem a um acordo sobre essas ferramentas,

novas dinâmicas no processo de ensino aprendizagem pode ser apresentadas ao aluno, muito

além dos livros, como por exemplo o universo lúdico da gamificação, ou dos jogos digitais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  artigo  abordou  os  impactos  das  novas  tecnologias  para  as  crianças  na

primeira infância, pretendeu responder como o uso dos aparelhos eletrônicos têm influenciado

o desenvolvimento social, físico e mental infantil. Através da coleta de dados e dos teóricos

citados,  observou-se que  de  fato  o  uso indiscriminado dos  dispositivos  móveis  e  internet

interferem no desenvolvimento pleno da criança.

Durante a pesquisa, foi possível notar que a tecnologia não é algo novo, embora as

tecnologias  digitais  estejam sempre  se  renovando,  porém,  o  acesso  que  as  crianças  têm

atualmente liberado, muitas vezes sem limites e sem mediação adequada. Dada à importância

do  assunto,  torna-se  necessário  o  acompanhamento  dos  pais  quanto  à  utilização  desses

recursos, para que as crianças possam usufruir de forma saudável dos benefícios que as novas

tecnologias  oferecem,  sem  que  desenvolvam  nenhum  tipo  de  vício  ou  transtorno,

prejudicando assim o seu desenvolvimento normal.  

O questionário de 10 questões aplicado para professores e estudantes que já atuam

na área educacional, e um psicólogo escolar, objetivou identificar diversas percepções sobre o

uso excessivo dos  dispositivos  móveis,  trazendo um levantamento dos  pontos  positivos  e

negativos, e as contribuições da tecnologia no ambiente escolar. 

Nesse sentido é  possível  notar que atualmente as crianças não querem ou não

conhecem brincadeiras vivenciadas por seus pais e avós,  tais como amarelinhas,  esconde-

esconde ou pega-pega que auxiliavam o desenvolvimento saudável e pleno. Brincadeiras de

boneca, bola e até bicicleta estão sendo esquecidas e facilmente substituídas pelos dispositivos

eletrônicos. Vale avaliar a responsabilidade da família neste cenário; e além, será que estão

também preparados para orientar e mediar essa situação? 

Destaca-se ainda que muitas crianças já são incluídas à escola sabendo manusear

alguns  recursos  digitais,  mesmo  sem  estarem  alfabetizadas;  ou  pior,  sabem  escrever  no



computador, mas não conseguem redigir naturalmente em uma folha de papel. E que  o uso

indiscriminado da tecnologia está levando a uma explosão de crianças com déficit de atenção,

que sentem maior dificuldade de ativar outras funções mentais; este fato desperta também

oportunidades para novas pesquisas no que diz respeito às áreas de Educação, Psicologia e

Psicopedagogia. 

Conclui-se que o professor não pode deixar de lado essa nova realidade, pois a

tecnologia também traz contribuições na hora de aprender. É preciso orientar e combinar com

os pais ou responsáveis quanto ao manuseio e uso dos recursos digitais, para que não causem

dependência,  não  impacte  negativamente  no  desenvolvimento  social,  físico  e  mental  da

criança; que se estabeleçam regras ensinando às crianças, disciplinas e horários para uma vida

organizada, impactando positivamente a vida de todos.

Deixamos a reflexão crítica que poderá ser usada em novos estudos e pesquisas:

Será que pais e familiares estão reservando tempo para educar, brincar e, sobretudo amar suas

famílias  e  crianças?  Ou  será  que  eles  também  estão  gastando  tempo  demais  nestes

dispositivos e acabam oferecendo essa ferramenta para seus filhos a fim de distraí-los? 
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RESUMO 
Atualmente a sociedade brasileira enfrenta a pandemia do Covid-19, o que levou a maioria de
nós a ficar de quarentena, em casa, alterando a rotina de diversos profissionais, inclusive os
da Educação, que usavam as tecnologias digitais quando julgavam necessário e que agora são
obrigados a usá-las diariamente como suporte pessoal e de trabalho. Diante disso, esse artigo
científico  buscou  apresentar  as  contribuições  didáticas  das  Tecnologias  Digitais  de
Informação e Comunicação para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por
isso, em uma pesquisa bibliográfica e de campo realizada em quatro escolas de Fortaleza, que
trouxe uma análise objetiva e qualitativa do uso desses recursos digitais, discorreu-se sobre a
relação  entre  Educação  e  tecnologias  digitais,  debateu-se  sobre  a  presença  dos  recursos
digitais na didática, e apontam-se possíveis limitações na formação inicial docente para o uso
de recursos  digitais  pedagógicos,  como a  falta  de  uma posição  crítica  deste  tema com a
realidade vivida na escola; e também na falta de formações continuadas. O que nos levou à
conclusão  de  que  as  tecnologias  digitais  auxiliam  os  professores  de  diferentes  formas,
dependendo da necessidade e da preparação deles.  
 
Palavras-chave:  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e  Comunicação  (TDICs).  Didática.
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
ABSTRACT       
Currently,  Brazilian  society  faces  the  Covid-19  pandemic,  which  led  most  of  us  to  be
quarantined  at  home,  changing  the  routine  of  several  professionals,  including  those  in
education, who used digital technologies when they thought it was necessary and who now
they are obliged to use them daily as personal and work support. In view of this, this scientific
article sought to present the didactic contributions of Digital Information and Communication
Technologies  to  teachers  in  the  early  years  of  elementary  school.  For  this  reason,  we
discussed here the relationship between Education and digital technologies, debated about the
presence of digital resources in teaching didactics, and pointed out possible flaws in their
training for the use of digital pedagogical resources. All of this in a bibliographic and field
research in four schools in Fortaleza, which brought an objective and qualitative analysis of
the use of these digital resources, which led us to the conclusion that digital technologies help
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teachers in different ways, depending on their needs, and we found a problem in the approach
in its initial formation, such as the lack of a critical position on this theme with the reality
experienced at school and also the lack of continued training. 
 
Keywords: Digital information and communication technologies (TDICs). Didactics. Early
Years of Elementary School. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa foi inspirada na observação de práticas docentes que abordaram o

uso de jogos digitais interativos e de vídeos nas aulas de história por um professor em estágio

voluntário de observação, feito em uma escola particular de Fortaleza – CE. Torna-se um

estudo relevante na medida em que evidencia as contribuições do uso das tecnologias digitais

(TDs) no cotidiano das  aulas,  tendo em nota  a  importância  de  adequar-se  a  essas  novas

tecnologias  e  apropriar-se  delas  para  tornar  as  aulas  mais  dinâmicas  e  significativas  aos

alunos; além de entrar em comum acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

que norteia a Educação Básica atualmente. Essa relevância destaca-se na busca em melhorar

as  abordagens metodológicas  com o uso de novos instrumentos  lúdicos  em sala  de aula,

visando sempre uma melhor performance dos alunos em relação aos objetos do conhecimento

alinhados aos componentes curriculares para desenvolver  as devidas competências que as

etapas de ensino propõem como metas, e vemos além: desenvolver pessoalmente cada aluno

para que use a tecnologia digital a serviço da vida e da cidadania. Mas como as Tecnologias

Digitais  de  Informação  e  Comunicação  (TDICs)  podem  contribuir  para  a  didática  dos

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

A pergunta supracitada guiou esse trabalho acadêmico, pois o objetivo central é

apresentar as contribuições didáticas das tecnologias digitais para os professores do terceiro

ao  quinto  anos  iniciais  do  Ensino Fundamental,  o  que  gerou objetivos  específicos  como

discorrer sobre a relação entre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e a

Educação; debater sobre o uso das tecnologias digitais na didática dos anos iniciais do Ensino

Fundamental; e apontar possíveis defeitos no preparo de professores para o uso de recursos

digitais. Sendo assim, após uma pesquisa bibliográfica, vimos que a BNCC (2017) orienta

que a prática docente não pode se basear somente em formas de linguagem já ultrapassadas,

mas  se apropriar  dos  novos meios  de  expressão,  como vídeos,  fotos,  ou outros  tipos  de

produção disponíveis em ambientes  Web para enriquecer as práticas pedagógicas. Ou seja,



para que a prática de um professor do ensino fundamental seja atual ele precisa apropriar-se

de recursos que compõem o ambiente do aluno, inclusive as tecnologias digitais e seus frutos.

Em meio à atual realidade social, essa pesquisa pondera sobre a contribuição das

tecnologias digitais para a didática dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Com isso, coletou-se dados em quatro escolas da rede particular de ensino: Antares, Colégio

CEMI, Colégio Imperial (CI) e Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (CNSA). A partir dessa

coleta de dados, debatemos sobre o uso das tecnologias digitais na didática dos anos iniciais

do  Ensino  Fundamental;  e  apontamos  limitações  no  preparo  docente  para  o  manejo  de

recursos  didáticos  digitais  pois,  de  acordo  com a  Base,  tornou-se  competência  geral  da

educação  básica  a  compreensão  e  a  utilização  de  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e

Comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais

(BRASIL, 2017). Por fim, esse estudo registrou algumas estratégias de conciliação do uso de

recursos digitais, novos textos e gêneros textuais que provém dessa nova era, com os objetos

de conhecimento (OC) dos anos iniciais de ensino fundamental observados através do contato

com os professores. 

Então,  elaborou-se  uma  análise  bibliográfica,  baseando-se  em  referenciais

teóricos pesquisados em livros e periódicos de autores como Vani Moreira Kenski, Moacir

Gadotti, Moran, Libâneo, dentre outros; além de algumas notícias e artigos publicados em

sites da internet sobre a relação das tecnologias digitais e a educação, como informam nossas

referências  ao final  desta produção.  Após essa análise bibliográfica,  entramos em contato

direto com o objeto de estudo dessa pesquisa, pois busca-se aqui um aprofundamento sobre o

tema em questão  e  nada melhor  para  aprofundar-se do que ir  a  campo (GIL,  2002).  Tal

contato foi possível através de formulários on-line que foram feitos com professores da rede

particular de ensino que usam e não usam TDICs em suas aulas. Diante disso, esse trabalho

trouxe uma análise objetiva e qualitativa do uso desses materiais digitais lúdicos, pois esse

tipo de abordagem promove uma análise mais significativa do contexto geral, podendo-se

modificar conforme as necessidades do pesquisador ou dos participantes da pesquisa144, além

de ter caráter descritivo, pois busca-se aqui coletar opiniões, práticas e atitudes de docentes da

educação básica de Fortaleza. 

Este trabalho está dividido em cinco seções, sendo essa a primeira que introduz

a pesquisa. A segunda seção com o referencial teórico foi feita para embasar esse trabalho

acadêmico e está dividida em seções secundárias que objetivam discorrer sobre a relação

144 Idem, 2002 



entre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e a Educação, debater sobre o

uso das tecnologias digitais na didática dos anos iniciais do Ensino Fundamental e apontar

possíveis limitações no preparo de professores para o manejo de recursos didáticos digitais,

respectivamente.  A terceira  seção traz a metodologia;  e a quarta apresentados os dados e

análises  da  pesquisa;  e  por  fim,  a  quinta  e  última  seção  ilustra  as  conclusões  desses

pesquisadores, seguida das referências. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Em  2017,  foi  homologada  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),

documento normativo145 que apresenta dez competências gerais e respectivas habilidades para

a Educação Básica no Brasil,  ou seja,  objetivos  a  serem alcançados.  Um deles  entra  em

destaque nesse artigo científico que foca no uso das tecnologias digitais nos anos iniciais do

Ensino Fundamental,  especificamente do terceiro ao quinto ano. A quinta competência da

BNCC informa que os alunos devem ser capazes de: 

 

Compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as  escolares)  para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações,  produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva (BRASIL, 2017, p. 9) 

 
Portanto, é função e desafio das escolas fazer com que os alunos usufruam com

responsabilidade e ética das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, seja pessoal,

profissional ou escolar.  

Kenski (2007) esclarece que diversas instituições, inclusive a escola, utilizam-se 
da internet e das redes sociais digitais para trocar informações. Para além disso, através delas 
as pessoas pagam suas contas, contratam serviços, reúnem-se com amigos, namoram, 
realizam atividades de trabalho e até promovem uma educação de qualidade. 

Mas, antes de falarmos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação,

precisamos definir  a palavra tecnologia.  Aqui entendemos tecnologia como o conjunto de

técnicas  e  ferramentas  produzidas  pelo  homem  para  facilitar  ou  exercer  alguma  função

(KENSKI,  2003).  Para  essa  autora,  tecnologias  digitais  e  educação  são  duas  coisas

indissociáveis. Sendo assim, o próprio lápis é uma tecnologia, já que serve para facilitar os

manuscritos na escrita. Kenski, em seu livro “Tecnologias e ensino presencial e a distância”,

145 Mais  informações  sobre  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  estão  disponíveis  no  site:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> (acessado em 27 abr. 2020, às 11h e 15min). 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


comenta que a televisão, em sua ascensão, controlava as informações que chegavam até as

pessoas  e  que,  por  sua  vez,  eram  absorvidas  de  forma  acrítica,  por  isso  os  programas

televisivos influenciavam o modo de ser, de agir e a maneira de interação das pessoas em seus

grupos sociais. Hoje é a internet. 

Tecnologias  como  a  televisão,  o  rádio  e  os  computadores  são  tecnologias  da

informação e da comunicação (TICs), pois são, de forma geral, provenientes da junção da

informática e das telecomunicações, o que as tornam, de certa forma, midiáticas e, portanto,

facilitam a difusão de informações para as pessoas. No entanto, as tecnologias digitais vão

além disso,  são  mais  avançadas;  através  delas  a  busca  de  informação  é  mais  rápida  e  a

comunicação mais instantânea.146 

O acesso à informação e comunicação instantânea tem seus pontos negativos, e as

crianças e os jovens adolescentes precisam ser orientados nos cuidados e nos usos desses

recursos147. Esse alcance não garante que as informações sejam absorvidas de forma crítica ou

que essas informações sejam verídicas. Daí vem o termo Fake News ou notícias falsas, muito

usado  em 2016  nos  Estados  Unidos  e  em 2018  no  Brasil,  referindo-se  à  divulgação  de

informações  falsas,  principalmente  durante  as  eleições  para  presidência.  Em  uma

reportagem148 publicada em seu  site,  o tradicional  jornal  Estadão traz o resultado de uma

pesquisa sobre a credibilidade das Fake News em nível internacional, a qual afirma que 86%

das pessoas entrevistadas já acreditaram em notícias falsas, tornando-se assim uma ferramenta

de manipulação de massa.  

Portanto, se a escola se comprometer com o pressuposto da quinta competência na

formação do aluno e fizer com que ele compreenda a responsabilidade dos usos das novas

tecnologias digitais, ela estará cumprindo com um de seus papéis sociais. 

 

TDICs e didática docente 

 

A didática do professor conjunta com as tecnologias digitais é um grande desafio

da atualidade, principalmente em tempos como esse em que os professores são afogados em

146 Op. Cit. (KENSKI, 2007).  

147 Famílias e escolas podem acessar a campanha Internet Segura do GCI e NIC.br disponível em 
https://internetsegura.br/sobre/ Acesso em junho 2020.  

148 ESTADÃO, 2019. Mais informações sobre esta reportagem disponíveis no link: 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-revela-que-quase-90-das-pessoas-ja-acreditaram-em-
fake  news,70002867141  (acessado em 11 abr. 2020, às 10h e 40min).       

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-revela-que-quase-90-das-pessoas-ja-acreditaram-em-fake-news,70002867141
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-revela-que-quase-90-das-pessoas-ja-acreditaram-em-fake-news,70002867141
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-revela-que-quase-90-das-pessoas-ja-acreditaram-em-fake-news,70002867141
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-revela-que-quase-90-das-pessoas-ja-acreditaram-em-fake-news,70002867141


um mar digital. Em suas rotinas diárias, os professores planejavam suas aulas, aplicavam-nas

cotidianamente  e  escolhiam  que  tipo  de  recursos  utilizariam,  digitais  ou  não.  Mas,  nos

últimos três meses, esses mesmos professores planejam, gravam e até editam suas aulas, e

postam nas plataformas adotadas por suas escolas, práticas nem sempre habituais no método

tradicional e presencial de ensino. Essa nova realidade não é tão fácil quanto aparenta, “83%

dos professores entrevistados pelo instituto Península não estão preparados para ensinar on-

line”149. 

Apesar  da  difícil  adaptação,  Garcia  (2011),  respaldada  por  Torrezzan e  Behar

(2009), afirma que as tecnologias digitais são elementos informatizados que possibilitam que

os  objetos  de  conhecimentos  sejam  abordados  em  materiais  como  imagens,  vídeos,

hipertextos,  animações,  simulações,  páginas  web,  jogos  educativos,  dentre  outros,  como

consolida  a  Base.  Diz  também  que  os  recursos  didáticos  digitais  são  ferramentas  que

fortalecem as novas ações pedagógicas,  pois viabilizam a interatividade e o entendimento

entre o aluno, as atividades e o objetivo de aprendizagem. Porém reforça que o planejamento

docente em que esses recursos digitais estão inseridos é o grande desafio dos professores na

atualidade. 

Para Libâneo (2002, p.111),  as tecnologias são um benefício para a educação,

pois, com o advento da virtualidade elas conseguem transformar tudo em imagens, “pode

tornar visível um pensamento abstrato, um projeto, um conceito, um modelo matemático ou

físico, como as fórmulas matemáticas, demonstração de fenômenos”.  

Moran (2000) consolida este pensamento de que as tecnologias digitais cooperam

para  o  desenvolvimento  da  educação,  disponibilizando  diferentes  tipos  de  recursos  como

internet, computadores, correios eletrônicos (e-mails), aparelho multimídia etc. Diante disso,

cabe  ao  professor  saber  utilizá-las  para  otimizar  sua  didática;  e  não  usar  as  tecnologias

digitais para continuar a aplicar velhos hábitos tradicionalistas. Nas palavras de Moran (2000,

p.56), “é importante que cada docente encontre sua maneira de sentir-se bem, comunicar-se

bem, ensinar bem, ajudar os alunos a aprender melhor. É importante diversificar as formas de

dar aula, de realizar atividades, de avaliar”, enfim trabalhar a identidade e personalização a

partir dos usos de recursos por parte de alunos e professores que também se desenvolvem

com essas práticas.  

Além disso, os recursos digitais, sobretudo as televisões e o computador, servem

para revolucionar  a mediação do conteúdo feita pelo professor,  pois,  ao ver e ouvir  algo

149 EXAME, 2020. Mais informações sobre esta reportagem disponíveis no  link:  https://exame.com/brasil/83-
dos-professores-nao  se-sentem-preparados-para-ensinar-online/ (acessado em 29 maio 2020). 

https://exame.com/brasil/83-dos-professores-nao-se-sentem-preparados-para-ensinar-online/
https://exame.com/brasil/83-dos-professores-nao-se-sentem-preparados-para-ensinar-online/
https://exame.com/brasil/83-dos-professores-nao-se-sentem-preparados-para-ensinar-online/


relacionado ao objeto de conhecimento, acrescenta realidade àquilo que está sendo ensinado

(KENSKI, 2007), ou seja, se utilizados corretamente, eles vêm para contribuir didaticamente,

porém nem todos os profissionais da educação têm uma formação inicial ou continuada que

os torne aptos para o uso de tais recursos. 

 

Formação docente para utilização de recursos pedagógicos digitais 

 

Desde março de 2020, o Brasil enfrenta uma pandemia que deixou muitos em

quarentena. Essa situação virtualizou os hábitos sociais, como encontros entre familiares e

amigos  através  de  vídeo  chamadas  e  videoconferências,  shows,  Lives de  artistas  e

profissionais das mais diversas áreas em diferentes plataformas e redes sociais digitais.  

As escolas de Fortaleza também mudaram o funcionamento, algumas promovem

aulas ao vivo em videoconferências ou até mesmo gravam suas aulas e deixam disponíveis

em  suas  plataformas  digitais.  O  que  muitas  vezes  é  desconsiderado  pelas  escolas  é  o

despreparo dos profissionais da educação para utilização de recursos tecnológicos. De acordo

com a reportagem da Exame, baseado em uma pesquisa do Instituto Península,  “83% dos

professores  não se sentem preparados para  ensinar  on-line e  antes  da pandemia  do novo

coronavírus, quase 90% deles nunca tinha tido experiência com o ensino à distância”. Ou seja,

as escolas não se planejaram e não executaram formações para o uso das tecnologias digitais;

agora todos precisam aprender e usar, com a obrigação de promover aprendizagem produtiva

e de qualidade. O trato com a internet e com as tecnologias que provêm para o seu uso não é

tão simples e exige um mínimo de preparo e de recursos, como o próprio acesso e conexão.

No entanto, o que as escolas não puderam organizar em tempo e recursos hábeis, diversas

ongs e projetos de universidades e instituições públicas foram aos poucos ofertando gratuita e

democraticamente, tornando-se, portanto, canais de formação continuada. Então, a formação

continuada deve ser entendida como uma forma de inovar-se.  

 

Deve  ser  concebida  como  reflexão,  pesquisa,  ação,  descoberta,  organização,
fundamentação,  revisão e construção  teórica  e  não  como mera  aprendizagem de
novas  técnicas,  atualização  em novas receitas  pedagógicas  ou aprendizagem das
últimas inovações tecnológicas. (GADOTTI, 2003, p. 31).  

 

Mesmo que o uso das TDICs seja abordado como disciplina em uma formação

inicial,  compreende-se  que  a  formação  continuada  é  necessária,  tendo  em mente  que  as

tecnologias  digitais  estão  sempre  em  movimento  (FRIZON,  2015)  e,  mesmo  que  as



universidades oferecessem disciplinas em seus cursos de graduação, com o passar do tempo,

aquela disciplina inovadora torna-se ultrapassada. Para Gadotti (2003), a formação continuada

é a garantia de que o educador estará sempre em reflexão e contato com a realidade; tal

pensamento vai de encontro ao de Freire, pois ambos concebem a formação continuada como

“formação  permanente”,  compartilhando  da  ideia  de  que  o  professor,  na  verdade,  é  um

pesquisador e está sempre pesquisando/estudando e adaptando-se a sua (nova) realidade. Em

complemento ao que falamos da importância de uma boa formação, Kenski afirma: 

 
Se a ênfase do processo de tecnologização da sociedade recai  na importância da
educação,  a  importância  de  educadores  bem  qualificados  e  reconhecidos
profissionalmente torna-se condição primordial  de ação.  Uma política de pessoal
que reconheça e valorize suas competências e importância, o oferecimento de cursos
de aperfeiçoamento e de atualização, além de uma formação inicial de qualidade,
um projeto de carreira consistente, a melhoria de condições de trabalho e de vida são
fundamentais para que os professores possam atuar com qualidade (KENSKI, 2007,
p.110). 
 
 

Portanto, para essa autora, antes de cobrar por uma ação pedagógica de qualidade ao

abordar as TDs, é necessária uma formação inicial e continuada de qualidade, incluindo a dos

gestores; e a orientação da comunidade escolar, como a família, importante parceira neste

processo educativo.   

 

METODOLOGIA 

 

Este  artigo  científico  buscou  gerar  conhecimentos  para  aplicação  prática  das

Tecnologias  Digitais  de  Informação e Comunicação no meio  educacional,  portanto  é  por

natureza uma pesquisa aplicada (PRODANOV; FREITAS, 2013), com por objetivo geral de

apresentar as contribuições didáticas das tecnologias digitais  para os professores dos anos

iniciais  do Ensino Fundamental,  sobretudo do 3º  ao 5º ano. Então,  para cumprir  com tal

proposta,  realizou-se uma pesquisa  de campo na com coleta  de dados sobre os  usos  das

tecnologias digitais como recursos didáticos pelos professores e, a partir desta coleta, buscou-

se  responder  a  seguinte  pergunta:  Como  as  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e

Comunicação podem contribuir para a didática dos professores dos anos iniciais do Ensino

Fundamental? 

 Para Gil (2002), a pesquisa de campo envolve maior aprofundamento sobre o

assunto pesquisado, além de permitir maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus

objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa. Mas, para que isso aconteça, Prodanov e



Freitas (2013) orientam primeiro a fazer uma pesquisa bibliográfica, que então foi feita a

partir das obras de Vani Moreira Kenski, Moacir Gadotti, José Manuel Moran e José Carlos

Libâneo, dentre outros autores, além de textos jornalísticos publicados em sítios eletrônicos,

como o Estadão e a Folha de São Paulo, revistas de circulação nacional, como a Exame, e

Ongs, como o Instituto Península.  

Essa pesquisa tem um ponto de vista descritivo, pois buscou-se aqui proporcionar

mais informações sobre a utilização de recursos didáticos digitais (PRODANOV; FREITAS,

2013), além de ser uma pesquisa qualitativa que se preocupa em relatar “o maior número

possível de elementos existentes na realidade estudada”150. Após esse estudo, elaborou-se um

questionário  on-line que foi respondido por seis  professores atuantes nos anos iniciais  do

Ensino Fundamental.  Tais  questionários  foram elaborados utilizando-se o recurso  Google

Forms, compartilhados com os respectivos e-mails dos participantes, devido ao momento de

isolamento social, em consequência da Covid-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      Essa quarta seção apresenta os resultados da coleta de dados e as análises desta
pesquisa. 

 

Perfil dos entrevistados 

 

A referida seção objetiva traçar o perfil dos respondentes, a formação e o tempo

de atuação  na  educação.  Da população de  dez  (N=10)  professores,  uma amostra  de  seis

(n=06) professores responderam o formulário. 

Para a apresentação dos dados aqui organizados, iniciamos com a escolaridade e o

tempo de atuação dos respondentes, tendo como proposta apresentar a formação inicial e o

tempo de atuação do profissional de educação. 

 

Quadro 1 - Formação inicial e tempo de atuação dos respondentes 
Respondentes Formação acadêmica Tempo de atuação 

P1 Magistrada e cursando a graduação 12 anos 
P2 Cursando a graduação 7 anos 
P3 Graduada em Pedagogia 17 anos 
P4 Graduada em Pedagogia 24 anos 

150 (Idem, 2013, p.70). 



P5 Graduada em Pedagogia 7 anos 
P6 Graduada em Pedagogia e especialista12 12 anos 

Fonte:  Da pesquisa. 
 

Observando  o  quadro  1,  pudemos  compreender  que  quatro  (n=4)  dos  respondentes  são

graduados, um (n=1) respondente está cursando a graduação e um (n=1) já é especialista. Sua

atuação na área educacional varia de sete (n=2), doze (n=2), dezessete (n=1) a vinte e quatro

(n=1) anos de atuação.  Assim, podemos afirmar que todos possuem formação na área da

educação e com bastante experiência em sala de aula.  

 

Educação e tecnologias digitais 

                                                             

Para a apresentação dos dados aqui organizados, a pergunta estabelecida foi: Na

sua  opinião,  qual  a  relação  entre  educação  e  tecnologias  digitais?,  tendo  como proposta

perceber como o profissional entende a relação entre elas.  

Quadro 2 - Educação e tecnologias digitais  
Respondente Resposta 

P1 
Acredito que uma coisa é interliga a outra. As tecnologias digitais auxiliam na 
educação, facilitando o processo de aprendizagem. 

P2 
Acredito que são elos que se complementam, já que a tecnologia sendo utilizada de 
uma maneira produtiva agrega muito valor a educação. 

P3 
Hoje em dia não há como conceber educação sem o mundo digital. Elas são 
indissociáveis. 

P4 Um sempre complementa o outro. 
P5 Um mundo de descobertas. 
P6 Atualmente, é difícil atuar na educação sem o Auxílio da tecnologia. 

Fonte:  Da pesquisa. 
 

       De acordo com a P1151, P2, P3 e P4, tecnologias digitais (TD) e Educação são

indissociáveis  e  auxiliam uma a outra,  facilitando a  aprendizagem discente.  Para a  P6,  é

difícil atuar na educação sem o auxílio das TDs. Para a P5 que não se aprofundou muito, a

junção de educação e tecnologias digitais resulta em um mundo de descobertas. 

Para Kenski (2007, p. 43), “educação e tecnologias são indissociáveis”, elas estão

presentes em todos os momentos do fazer pedagógico, auxiliando o processo educativo, desde

o planejamento das disciplinas, a elaboração do currículo até a certificação dos alunos. Prova

disso é a BNCC, que traz para discussão o trato dessas tecnologias nos cotidianos dos alunos

na escola, focando no estudo da Língua Portuguesa. Para além disso, os professores, e não só

eles, quando tem alguma dúvida sobre o conteúdo estudado ou a ser aplicado, consultam a

internet para tentar resolvê-la. Outro exemplo são as aulas da Língua Inglesa quando não

151 P = Professor 



basta  a  pronúncia  exclusiva  da  professora,  mas  os  CDs com os  vocábulos  pronunciados

corretamente ou traduzidos em tempo real pelo navegador conectado na internet.  

Ao  analisar  os  dados  coletados  pela  pesquisa  e  contrapor  a  opinião  dos

respondentes  e  a  fala  de  Kenski  (2007),  é  quase  unanimidade que,  nos  tempos atuais,  é

impossível conceber educação sem as tecnologias digitais. Como dito pela autora e pelos

docentes: “educação e tecnologias são indissociáveis”. 

 

Os professores e as tecnologias digitais 

 

Para  a  apresentação  dos  dados  aqui  organizados,  a  pergunta  estabelecida  foi:

Sente  dificuldades  no  uso de  recursos  digitais  de  informação e  comunicação aplicados  à

educação?, tendo como proposta perceber como o profissional relacionase com a tecnologia

digital. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem da dificuldade do uso das tecnologias digitais pelos professores 

Fonte: 
Fonte: Do autor da pesquisa. 

 
     Observando o gráfico acima, pode-se perceber que mais de 80% dos respondentes

sentem, de certa forma, dificuldades no uso das tecnologias digitais. Três respondentes (n=3)

sentem muitas  dificuldades  no  uso  delas,  um (n=1)  respondente  sente  razoavelmente  as

dificuldades,  um (n=1) respondente sente pouca dificuldade e apenas um (n=1) não sente

dificuldade alguma. 

Ao observamos o que foi dito por cinco respondentes (n=5) e por Moran (2000), é

comum os docentes apresentarem dificuldades no uso de recursos digitais.  Kenski (2007)

complementa que saber  utilizar as novas tecnologias  digitais  não é algo dado;  para tal,  é

necessária uma capacitação. 

 



A importância das tecnologias digitais 

 

Para  a  apresentação  dos  dados  aqui  organizados,  a  pergunta  estabelecida  foi:

Considera importante o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na ação

didática docente?, tendo como proposta perceber como o profissional enxerga a importância

das tecnologias digitais para a educação. 

 

Gráfico 2 – A importância das TDICs para os docentes 

 
Fonte:  Da pesquisa.  
 

Observando  o  gráfico  acima,  pode-se  perceber  que  83,3%  dos  respondentes

consideram as tecnologias digitais  importantes ou muito importantes para a didática.  Três

respondentes (n=3) consideram-nas muito importantes, dois respondentes (n=2) a consideram

importantes;  e apenas um respondente (n=1) a considera razoavelmente importante. Outro

ponto  de  destaque  é  que,  mesmo  não  usando  as  TDICs  cotidianamente,  as  docentes

consideram a presença dela importante para a educação. 

De  acordo  com  Kenski  (2007),  as  tecnologias  digitais  são  importantes,  pois

enriquecem a prática docente, por exemplo, em uma aula de idioma que antes baseava-se

somente em livros ou na pronúncia da professora, em aulas expositivas, será bem diferente

com o uso de vídeos, CDs e laboratórios interativos. Nesse olhar as TDs otimizam e muito a

aula do professor.  

Ao  observamos  o  que  foi  dito  pelos  respondentes  e  compararmos  com  as

afirmações da autora, podemos dizer que ambos consideram que a presença das tecnologias

digitais  é  importante  para  a  Educação,  pois,  quando  usada  sabiamente,  melhora  a  ação

pedagógica. 

 



Frequência do uso das tecnologias digitais 

 

Para  a  apresentação  dos  dados  aqui  organizados,  a  pergunta  estabelecida  foi:

Costuma utilizar recursos digitais em suas aulas?, tendo como proposta perceber com que

frequência o profissional utiliza as tecnologias digitais na sua ação pedagógica. 

 
Gráfico 3 – A frequência do uso das tecnologias digitais pelos docentes 

Fonte: Da pesquisa. 
 

Observando  o  gráfico  acima,  pode-se  perceber  que  os  respondentes  usam  as

tecnologias digitais quando convém, mas nenhum deles as utiliza diariamente em suas aulas.

Três docentes (n=3) utilizam-nas pelo menos uma vez em suas aulas para fazer pesquisas e

para editar planejamentos e atividades. Um docente (n=1) utiliza apenas para fazer pesquisas

e para editar  seus  planejamentos  e  atividades.  Um (n=1) utiliza somente para editar  seus

planejamentos e atividades. Somente um (n=1) não utiliza as tecnologias digitais em sua ação

docente.  

De acordo com Kenski (2007, p.44), “A maioria das tecnologias é utilizada como

auxiliar  no  processo  educativo”,  participando  de  diversas  atividades  do  cotidiano  do

professor, do seu planejamento a sua ação. Basta que o docente aprenda e adaptese ao uso das

tecnologias e usá-las de forma inovadora (MORAN, 2000). 

Ao analisarmos o que foi dito pelos docentes e confrontarmos com o que é dito

por  Kenski  e  Moran,  chegaremos à  conclusão de  que  as  tecnologias  estão  a  serviço  dos

professores; e eles usam o que conseguem ou julgam necessário. 

 

Os alunos, os conteúdos e as tecnologias digitais 

 



Para a apresentação dos dados aqui organizados,  a pergunta estabelecida foi:

Caso  use  as  tecnologias  digitais  em  suas  aulas,  como  os  alunos  interagem  com  elas?

Apresentam dificuldades em entender a proposta  da aula?,  tendo como proposta perceber

como os alunos interagem com as TDICs. 

 

Gráfico 4 – Os alunos, os conteúdos e as tecnologias digitais 

Fonte:  Da pesquisa. 
 

Observando o gráfico acima,  pode-se perceber  que,  de acordo com três  (n=3)

respondentes,  os  alunos  não  apresentam  dificuldades  na  interação  com  as  TDs.  Um

respondente  (n=1)  afirma  que,  apesar  de  não  apresentar  dificuldades,  não  entendem  a

proposta da aula e ficam dispersos. Por fim, dois respondentes (n=2) dizem que os alunos

apresentam dificuldades na interação, porém conseguem entender a proposta da aula. 

Para Kenski (2007), o professor tem o poder de usar os suportes tecnológicos que

se  encontram a  sua  disposição  na  sala  de  aula  para  garantir  melhor  aprendizagem pelos

alunos, relacionando tecnologias com o conhecimento a ser ensinado. 

Analisando  o  que  foi  dito  pelos  docentes,  é  possível  perceber  que  os  alunos

reagem de diferentes maneiras com as TDs, contrapondo com a visão da autora, cabe aos

professores fazerem com que o uso promova uma melhor aprendizagem. 

 

As tecnologias digitais e a atenção 

 

Para  a  apresentação  dos  dados  aqui  organizados,  a  pergunta  estabelecida  foi:

Considera que os Recursos Digitais de Informação e Comunicação promovem a participação

e mantém a atenção dos alunos?, tendo como proposta perceber se as tecnologias digitais

chamam a atenção dos alunos para o objeto de conhecimento da aula.

  



Gráfico 5 – As tecnologias digitais despertam a atenção 

Fonte:  Da pesquisa. 
  

Observando o gráfico acima, pode-se perceber que cinco (n=5) dos respondentes

consideram que os alunos têm mais atenção às aulas quando usam as TDs. Apenas um (n=1)

dos respondentes usa as tecnologias digitais na tentativa de engajar os alunos a se manterem

atentos às aulas:  

 

Os jovens não falam em novas tecnologias, falam do que fazem com elas, como
criar um site, enviar um e-mail, teclar num chat ou no ICQ; jogar e brincar em rede
com amigos virtuais localizados em partes diferentes do mundo, baixar músicas e
clipes, enfim, utilizar naturalmente a capacidade máxima de seus computadores para
interagir e criar juntos. Quando imersos na realidade televisiva, acessível em 97%
dos  lares  brasileiros,  crianças  e  jovens  já  não  aceitam a  dependência  diante  da
programação oferecida.  Como os jovens de  todo  o  mundo,  já  não  querem ficar
passivos  diante  da televisão  ou  sendo simples  usuários  e  visitantes  dos  sites da
internet. Eles querem participar (KENSKI, 2007, p. 52). 

 
Ou seja, ao trazer recursos digitais para suas aulas, os professores farão com que o aluno fique

estimulado a participar da aula, como um aluno ativo (participativo). 

Ao considerarmos o que foi  dito  pelos  respondentes  e  o  que é  afirmado pela

autora, encontramos novamente uma concordância entre eles. Podemos observar então que as

TDs contribuem para a ação docente, despertando a atenção dos alunos para a aula. 

 

Tecnologias digitais e a formação inicial docente 

 

Para a apresentação dos dados aqui organizados, a pergunta estabelecida foi: Em

sua formação inicial, lembra de alguma disciplina relacionada ao uso de tecnologias digitais?,



tendo como proposta perceber se as tecnologias digitais estão/estavam presentes na formação

inicial dos profissionais de educação. 

Complementam, para melhor detalhar, com essa questão: se sim, qual? 

 

 
Gráfico 6 – Tecnologias Digitais e a formação inicial do professor 

 
Fonte:  Da pesquisa. 
 

Observando o  gráfico,  pode-se  perceber  que  cinco respondentes  (n=5)  não  se

recordam de alguma disciplina em sua formação inicial que tratasse do uso das tecnologias

digitais  aplicadas  à  Educação.  Apenas  um  (n=1)  respondente  lembra  da  oferta  de  tal

disciplina; mesmo assim, quando questionado sobre a disciplina, não sabia informar qual. 

Gadotti (2003) diz que a formação do professor tem que começar pela reflexão

crítica sobre a prática, preparando para tal. Ou seja, para ser capaz de usar as tecnologias

digitais de forma pedagógica, é preciso uma formação voltada para isso. Para Moran (2000),

isso faz-se necessário para que velhos modelos de Educação não se repitam; e para que os

recursos  digitais  não  sejam  usados  como  ferramentas  para  manter  os  alunos  entretidos,

enquanto os professores executam outras funções. 

Ao  analisarmos  os  dados,  podemos  perceber  uma  discordância.  Mesmo  que

autores, como Gadotti e Moran, julguem importante a existência de disciplinas que formem

os  docentes  para  o  uso  das  TDICs,  a  maioria  dos  respondentes  não  se  recorda  de  tais

disciplinas. 

 

A formação complementar para o uso de recursos digitais aplicados à Educação 

 

Para  a  apresentação  dos  dados  aqui  organizados,  a  pergunta  estabelecida  foi:

Buscou algum curso de formação complementar para o uso de  softwares ou utilização de



equipamentos e recursos digitais de informação e comunicação aplicados à Educação?, tendo

como proposta perceber se os profissionais de Educação buscaram algum tipo de formação

continuada.  Complementam,  para  melhor  detalhar,  com  essa  questão:  Se  sim,  qual(is)

curso(s)? 

 

Gráfico 7 – A formação complementar para o uso de recursos digitais aplicados à Educação 

 

 
Gráfico 8 – Cursos buscados pelos respondentes 

 

Fonte:  Da pesquisa. 

 
Observando o gráfico acima, pode-se perceber que três (n=3) respondentes procuraram cursos

de formação complementar para o uso de softwares ou utilização de equipamentos e recursos

digitais  de  informação  e  comunicação  aplicados  à  Educação,  afirmando  que  cursaram

informática básica. Também, três respondentes (n=3) não buscaram um curso de formação

complementar. 

Gadotti  (2003)  diz  que  uma  formação  continuada  é  importante  para  que  os

professores estejam sempre em reflexão e contato com a realidade e com a atualidade de seus

alunos. Visto que a formação inicial, porventura, não acompanha os avanços das TDs, uma

formação continuada abordaria esses avanços. Para Frizon (2015, p.67), essa “formação deve

ser vista como a possibilidade de ir além dos cursos de cunho técnico e operacional, mas que



assegure  que  o  professor  reflita  acerca  do  uso  das  tecnologias  digitais  na  e  para  a

democratização da Educação”. 

Ao analisarmos o que foi dito pelos respondentes e compararmos com as falas dos

autores, Gadotti (2003) e Frizon (2015), podemos observar concordâncias e discordâncias,

pois  50%  dos  respondentes  buscaram  informações  para  que  conseguissem  utilizar  estes

recursos  digitais,  pois  reconhecem  a  importância  desse  ato.  Porém  os  outros  50%  dos

respondentes não buscaram tais cursos. Para Kenski (2007), a falta desta busca é devida à

rotina intensamente estressante desses docentes nos centros de Educação Básica. 

 

A importância dos cursos de formação continuada para a ação docente 

 

Para a apresentação dos dados aqui organizados, a pergunta estabelecida foi: Estas

formações foram importantes para a sua Ação Didática?, tendo como proposta perceber se

esses cursos de formação foram importantes para sua ação docente. 

 

 
Observando  o  gráfico  acima,  pode-se  perceber  que  três  respondentes  (n=3)

acreditam que cursos como esses são ou foram importantes para sua formação e ação docente.

Um dos  respondentes  (n=1)  acredita  que  esses  cursos  foram muito  importantes.  Já  dois

respondentes (n=2) acreditam que esses cursos foram sem importância para sua ação docente.

Uma formação continuada é muito importante para a ação docente, seja ela qual

for,  pois  permite  que  o  professor  fique  alinhado  com  a  atualidade  do  ambiente  escolar

(MORAN, 2000). Essa formação deve ter como objetivo “alcançar um ambiente inovador e

de qualidade, com a inserção das tecnologias digitais nos processos educativos” (FRIZON,

2015, p. 7). 

Ao analisar o que foi dito pelos respondentes e compararmos com as falas dos

autores, Gadotti (2003) e Frizon (2015), podemos perceber concordâncias entre a afirmação



dos autores e 66,7% quando afirmam que a formação continuada é importante para a ação

docente. 

TDICs e formação docente permanente 

 

Para a apresentação dos dados aqui organizados, a pergunta estabelecida foi: Na

sua opinião, quem deveria ser responsável pela formação docente para o uso de Tecnologias

Digitais de Informação e Comunicação na Educação? Sobretudo na ação didática nos anos

iniciais  do  Ensino  Fundamental?,  tendo  como  proposta  perceber  nas  perspectivas  dos

docentes quem deveria ser responsável por essa formação. 

 

 
Observando  o  gráfico  acima,  pode-se  perceber  que  três  respondentes  (n=3)

colocaram  a  responsabilidade  nos  centros  de  Educação  Básica;  dois  respondentes  (n=2)

responsabilizam os próprios professores dos anos iniciais, que devem buscar um curso de

formação  continuada;  e  um  (n=1)  respondente  responsabilizou  as  editoras  parceiras  das

escolas e faculdades, que deveriam oferecer cursos de formação continuada. Nenhum (n=0)

respondente  responsabilizou  as  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES),  ou  as  empresas

terceirizadas, ou as Secretarias de Educação Básica. 

Praticamente todos os autores, quando falam da formação inicial dos professores,

articulam sobre a relação entre as teorias e a prática. Essa visão vem da concepção de que a

profissão  docente  necessita  a  todo  instante  combinar  os  elementos  teóricos  em  prática

(LIBÂNEO, 2002). Então, para que os professores consigam utilizar as tecnologias digitais,

faz-se necessária a abordagem dessas na formação inicial. Entretanto, Gadotti (2003) diz que

essa abordagem inicial  não é  suficiente.  Para este autor,  os professores precisam de uma

formação constante e permanente, para acompanhar os avanços da realidade. Para que isso

aconteça, fazse necessário que essa formação ocorra na ação docente, de forma crítica, para



que, então, o docente consiga apropriar-se acerca do uso das tecnologias digitais na Educação

(FRIZON, 2015). 

Ao analisarmos o que foi dito pelos respondentes e compararmos com a falas dos

autores, Gadotti (2003), Libâneo (2002) e Frizon (2015), podemos concluir que é de comum

acordo dos autores que apenas a formação inicial não é suficiente e que é necessária uma

formação  continuada  (permanente)  apesar  da  tentativa  de  eleger-se  aqui  um  possível

responsável por essa formação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional apenas

fornece normas que garantem que essa formação aconteça. 

 

A contribuição das TDICs para a ação docente 

 

Para a apresentação dos dados aqui organizados, a questão estabelecida foi: Deixe

aqui a sua sugestão como contribuição didática das tecnologias digitais para os anos iniciais

do Ensino Fundamental, tendo como proposta perceber nas perspectivas dos docentes como

as tecnologias podem contribuir na ação docente. 

 

Tabela 3 – A contribuição das TDICs para a ação docente 
Respondentes Respostas 

P1 
Acredito que, com o auxílio do projetor, é possível complementar as aulas com recursos
mais moderno como vídeos,  slides e outros.  Além de o  notebook e  as  caixas de som
auxiliarem nas aulas de inglês traduzindo e pronunciando vocabulários da língua inglesa. 

P2 
Acredito que elas possam auxiliar nas atividades voltadas ao letramento, permitindo o
acesso a e-book de livros do infanto-juvenil e a elaboração de atividades digitais. 

P3 Elas são importantes para interação do professor-aluno. 
P4 Elas vêm como complemento às aulas e como fonte de pesquisa. 
P5 Treinamentos com novidades para ter uma aula bem dinâmica. 

P6 
As crianças aprendem mais com o uso de tecnologias. É o mundo delas. Interagem melhor
com o professor e colegas. 

Fonte:  Da pesquisa. 
 

Observando o gráfico acima, percebemos que os docentes utilizam os recursos digitais de

diferentes formas. A P1 utiliza-os em suas aulas de língua inglesa, como tradutor, ou a fim de

projetar imagens na lousa. A P2 utiliza-os nas atividades voltadas ao letramento, permitindo o

acesso a e-books infanto-juvenis, e na elaboração de atividades digitais. A P3 diz que eles são

importantes para interação do professoraluno.  A P4 usa-os como complemento às aulas  e

como fonte de pesquisa. A P5 utiliza-os para um treinamento com novidades para ter aulas

dinâmicas.  E a P6 afirma que as crianças aprendem mais com o uso de tecnologias,  é o

mundo delas, interagem melhor com o professor e os colegas. 



Kenski  (2007)  afirma  que  as  tecnologias  digitais  estão  presentes  em diversas

ações  docentes.  A verdade  é  que  as  TDICs  já  conquistaram seu  papel  de  facilitador  da

aprendizagem e como ferramenta auxiliadora da ação do professor (KENSKI, 2003). 

Ao  analisarmos  o  que  foi  dito  pelos  respondentes  e  contrapormos  com  as

afirmações da autora, podemos perceber uma concordância ao afirmamos que as tecnologias

digitais estão a serviço dos professores, que as utilizam mediante suas necessidades. 

Em  síntese,  ao  observarmos  e  analisarmos  todos  os  dados  coletados  nessa

pesquisa,  pode-se  concluir  que,  apesar  dos  professores  respondentes  entenderem  a

importância das tecnologias digitais para a Educação, há uma falha muito grande na formação

desses profissionais para o uso das TDICs, o que prejudica sua ação docente quando se veem

em situações  nas  quais  precisam utilizar  os  recursos  didáticos  digitais.  E  mesmo  sem o

preparo adequado, conseguem descobrir formas de utilizar essas ferramentas para auxiliarem

suas ações pedagógicas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse artigo científico contribui academicamente na medida em que evidencia a

importância das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para a ação docente nos

anos iniciais do Ensino Fundamental. Sendo assim, a construção deste trabalho acadêmico

surgiu com o objetivo de apresentar as contribuições das tecnologias digitais para a didática

dos  professores  dos  anos  iniciais  do  Ensino Fundamental,  pois  se  pretendia  mostrar  aos

profissionais  da  Educação  como  as  TDICs  podem  auxiliá-los,  e  como  seus  usos  são

importantes.  

Afirmamos  que  todos  os  objetivos  traçados  foram cumpridos  nesta  pesquisa:

apresentar as contribuições didáticas das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

para a didática dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, discorrer sobre a

relação entre Educação e tecnologias digitais, debater sobre o uso delas na didática docente, e

apontar possíveis limitações na formação desses professores para a utilização dos recursos

digitais, como a incompatibilidade com a realidade vivida na escola; e a abordagem acrítica

do uso das TDICs.  

Diante disso, ao final da análise de dados, conclui-se que os professores entendem

que  há  uma  relação  entre  Educação  e  tecnologias  digitais  e  que  eles  reconhecem  a

importância delas para a Educação; e como as tecnologias digitais estão presentes e podem

favorecer  os  processos  de  ensino.  Porém,  foi  notável  a  limitação  na  formação  inicial  e



continuada destes professores para o uso das TDICs, o que pode prejudicar o seu desempenho

didático. O correto seria as Instituições de Ensino Superior (IES) abordarem e praticarem esse

tema criticamente em seus cursos de formação inicial, em todas as disciplinas, de forma inter

e multidisciplinar, preparando realmente esses futuros professores para sua ação profissional

no mundo do trabalho com tecnologias. Além disso, há necessidade de flexibilização da rotina

docente  nas  Instituições  de  Educação  Básica,  com  o  propósito  de  facilitar  a  busca  por

formação continuada pelos professores. 

Por fim, procurou-se saber como as tecnologias digitais podem contribuir para a

didática  docente.  Como  observou-se  na  seção  anterior,  elas  auxiliam  os  professores  de

diferentes formas: nas aulas da Língua Inglesa,  funcionando como tradutor,  ou em outras

aulas a fim de projetar imagens na lousa; em atividades voltadas ao letramento, permitindo o

acesso a e-books infanto-juvenis na elaboração de atividades digitais; como complemento às

aulas, ou como fonte de pesquisa.  

Ou seja, quando aqui questionou-se: “como as TDICs podem contribuir para a

didática dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental?”, chegamos à conclusão

de que essa contribuição depende muito da necessidade do professor,  pois as tecnologias

digitais  são  muito  flexíveis,  o  que  atribuem-nas  diferentes  funções,  mas  em  suma  elas

auxiliam os professores em pesquisas acadêmicas para a melhoria de seus planejamentos de

aula. Auxiliam também na aprendizagem dos objetos de conhecimento pelos alunos, além de

promover  a  atenção  deles  para  as  aulas.  Além  disso,  após  a  pesquisa  percebeu-se  a

necessidade do engajamento dos gestores na discussão na inclusão das TDICs no cotidiano do

professor. 

E por fim,  deixamos às futuras  pesquisas uma questão para reflexão sobre os

profissionais  da  educação,  que  mesmo  enfrentando  limitações  de  recursos,  formação,

engajamento,  gestão  etc,  conseguem  conceber  educação  aliada  às  tecnologias  digitais,  à

inclusão, à diversidade, à personalização, então o que são capazes de produzir capacitados

corretamente? 
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo observar as práticas pedagógicas lúdicas no contexto da
Educação  Infantil  III,  para  atestar  os  resultados  atingidos  com  a  sua  utilização  no
desenvolvimento infantil e no equilíbrio da aprendizagem em sala de aula. Foram realizados
levantamento  bibliográfico  e  pesquisa  exploratória  qualitativa,  tendo  por  instrumentos  de
coleta de dados a entrevista e a observação participante.  O público alvo foram as professoras
atuantes e a sala de aula do Infantil III. O resultado de maturidade cognitiva foi evidenciado
nos  alunos  na  autonomia,  na  socialização,  na  interação  e  no  desenvolvimento  motor.  As
práticas são planejadas e relacionadas aos projetos da escola, confirmando ser a ludicidade
uma prática que promove resultados qualitativos para aluno e professor.

Palavras-Chave: Práticas pedagógicas. Educação Infantil. Ludicidade.

ABSTRACT
This article aims to observe the playful pedagogical practices in the context of third year of
early childhood education, to attest the results achieved with its use in child development and
in the balance of learning in the classroom. A bibliographic survey and exploratory qualitative
research were carried out,  using data  collection instruments,  the interview and participant
observation. The target audience was the active teachers and classroom of the studied level.
The  result  of  cognitive  maturity  was  evident  in  the  students  in  autonomy,  socialization,
interaction and motor  development.  The practices  are  planned and related to  the school's
projects, confirming that playfulness is a practice that promotes qualitative results for student
and teacher.

Keywords: Pedagogical practices. Child education. Playfulness. 

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a importância do lúdico na Educação Infantil. A infância

é  uma  fase  de  intensas  descobertas  e  é  por  meio  da  ludicidade  que  a  criança  tem  a

oportunidade  de  vivenciar  situações  válidas  para  sua  vida.  Práticas  pedagógicas  bem

direcionadas e associadas à idade do educando trazem benefícios e estimulam assertivamente
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os  sentidos  da  criança.  As  atividades  lúdicas  desenvolvem  a  atenção,  a  concentração,  a

memória,  a  percepção  e  o  equilíbrio.  Brincar  é  fundamental  para  o  processo  de

desenvolvimento da criança; por essa razão, acredita-se que, brincando e jogando, o educando

direciona  seus  esquemas  mentais,  reconhecendo  a  realidade  que  o  cerca,  aprendendo  e

assimilando pelo experenciar de forma concreta. 

O brincar e a Educação Infantil estão intrinsecamente ligados, e tendo em vista

nosso cotidiano prático e acelerado, uma parte de nossas crianças acha-se sobrecarregada de

atividades extracurriculares que, para as famílias, é a garantia de um maior aproveitamento,

gerando os resultados a que aspiram. Outras possuem apenas o tempo da escola que, para

essas famílias, é o necessário para a aprendizagem, não sendo realizados acompanhamentos

nem estímulos em casa. Por essa razão, continua sendo importante reafirmar a parceria entre

escola, família e educadores no acompanhamento cognitivo e físico da criança; assim nos

deparamos com a seguinte pergunta: Quais práticas pedagógicas atuam no desenvolvimento

da criança de três anos? Obter respostas eficazes à pergunta fez surgir o interesse pelo tema.

Durante as vivências durante a pesquisa, foi evidenciado o envolvimento das crianças perante

as atividades lúdicas. Logo, destacamos o pensamento de Valle acerca da ludicidade como

sendo:

Ludicidade é envolver-se numa atividade, utilizando objetos, em geral brinquedos,

que trazem prazer à criança. Neste contexto, o papel do professor seria ajudar o

aluno a aprender novos conteúdos com o uso de estratégias e atividades prazerosas

(VALLE, 2008, p.10).

Resultante de observação participante discorrida anteriormente, o trabalho teve,

como objetivo geral, compreender o brincar como subsídio na construção do processo ensino

aprendizagem da criança. Como objetivos específicos, foram abordados o desenvolvimento

histórico da Educação Infantil,  como também a avaliação das possibilidades que o lúdico

proporciona  à  construção  do  conhecimento,  demonstrando  a  importância  sua  para  o

desenvolvimento da criança. 

Foi realizada uma pesquisa exploratória em uma escola particular localizada no

bairro  Passaré  em Fortaleza  – Ceará,  que  atende da  Educação Infantil  ao Ensino Médio.

Durante as observações realizadas em sala de aula, foram acompanhadas as dinâmicas e as

atividades  lúdicas  que  as  professoras  cotidianamente  aplicam  em  seus  alunos.

Exemplificamos e  relatamos  as  atividades,  destacando o uso de  brincadeiras  e  jogos que

estimulam o raciocínio e incentivam a participação espontânea dos alunos. A escola também

trabalha com projetos que visam integrar os alunos, as famílias e a comunidade na construção



do  conhecimento  e  no  desenvolvimento  da  aprendizagem.  Dentre  os  projetos  da  escola,

destacamos  o Projeto “Dia do  Brinquedo”,  que  acontece  sempre  na  sexta-feira  quando o

objetivo  é  trabalhar  a  socialização  e  a  interação entre  as  crianças.   A cada  vivência,  foi

fortalecida a constatação de que, para a compreensão, a relação social e a transformação da

sociedade,  faz-se  necessária  uma  construção  coletiva  quando  não  só  os  educadores,  mas

também os educandos participam da ação de ensinar e aprender.

2 DESENVOLVIMENTO

Para  melhor  compreender  o  desenvolvimento  da  criança,  somos  convidados  a

relatar a evolução da educação. Iniciaremos com o relatar acerca da educação no período

medieval  quando criança  não  era  vista  como sendo importante  e  a  afetuosidade  não  era

demonstrada na família. A família significava um grupo unido com o objetivo de preservar a

propriedade  e  a  sua  subsistência,  que,  aliado  à  divisão  social  do  trabalho,  justificaria  o

trabalho infantil,  pois a conservação dos bens, a prática comum de um ofício,  era o mais

importante para a sociedade “[...] para aprender os trabalhos domésticos e valores humanos

mediante a aquisição de conhecimento e experiências práticas” (MENDONÇA, 2012, p.17).

Os sentimentos entre pais e filhos não existiam, e as crianças eram vistas como

adultos em miniaturas. Até os mesmos trajes de adultos as crianças possuíam. As mães eram

as responsáveis pelas atividades do lar e ensinamentos de maneira não formal. 

Iremos relatar a história da Educação Infantil no Brasil, destacando alguns fatos

que registram esse caminhar da educação.

 Em  1874,  no  período  da  monarquia  brasileira,  são  registrados  os  primeiros

movimentos voltados para o cuidado da criança quando as Câmaras Municipais do Brasil

passaram a destinar ajuda financeira para as crianças que eram apresentadas às autoridades

como rejeitadas  e  ou  abandonadas.  A Igreja  Católica  também passou  a  dar  assistência  e

acolhimento a crianças, ficando conhecida “A Roda dos Excluídos”. 

Avançando um pouco na história, destacamos o ato do presidente Getúlio Vargas

que, em 1930, cria o Ministério da Educação (MEC), sendo esse um órgão do governo federal

do Brasil responsável pelo ensino, pela saúde pública e pela assistência hospitalar. 

A partir da década de 80, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos se

torna a dever do Estado com a Constituição de 1988 e, posteriormente, com a promulgação da



LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-

se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A partir da modificação

introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos

de idade, a Educação Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos. A educação então

teria como princípios:

Art. 3º. O ensino será com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para

o  acesso  a  permanência  na  escola;  liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e

divulgar  a  cultura,  pensamento,  a  arte  e  o  saber;  pluralismo  de  ideias  e  de

concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço á tolerância; coexistência de

instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino em estabelecimentos

oficiais;  valorização  do  profissional  da  educação  escolar;  gestão  democrática  do

ensino público, na forma desta lei e da igualdade e dos sistemas de ensino; garantia

de padrão de qualidade; valorização da experiência extraescolar; vinculação entre

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (BRASIL, 1996, p. 1).

Embora tendo o direito reconhecido e passando a ser dever do Estado, a Educação

Infantil só passaria a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda

Constitucional nº 59/200926, que determinaria a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4

aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade foi incluída na LDB em 2013, consagrando

plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições

de Educação Infantil.

Nesse ínterim, de 2015 a 2017, acontece a elaboração da Base Nacional Comum

Curricular  (BNCC),  documento  que  busca,  através  da  definição  de  conhecimentos  e  de

habilidades essenciais direcionadas a cada etapa escolar, ser referência para a elaboração de

currículos escolares de todo o país. Com isso, apresenta-se como sendo um instrumento de

formação para os professores e, para a família, a transparência do que é importante aprender.

Após  sua  homologação  em  dezembro  de  2017  pelo  MEC, está  agora  em  processo  de

implementação em todas as redes do país.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil  (DCNEI,  Resolução

CNE/CEB nº 5/2009), em seu artigo 4º, definem a criança como:



Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, on-line).

A partir das DCNEI, foram estabelecidas, como sendo os eixos estruturantes das

práticas pedagógicas da Educação Básica, a interação e a brincadeira, para que, através do

experenciar, as crianças possam construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas

ações  e  interações  com  seus  pares  e  com  os  adultos,  oportunizando  a  aprendizagem,  o

desenvolvimento e a socialização. Unindo-se os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e

as  competências  gerais  da  Educação  Básica  propostas  pela  BNCC,  seis  direitos  de

aprendizagem e  desenvolvimento  foram elencados  (conviver,  brincar,  participar,  explorar,

expressar e conhecer-se), assegurando na Educação Infantil as condições para que as crianças

aprendam, através de situações apresentadas, um papel ativo nos meios em que interagem,

vivenciando desafios, sendo provocadas a resolvê-los, construindo significados sobre si, os

outros e o mundo social e natural.

2.1 O Brincar e o Desenvolvimento da Criança

Após esse breve relato da história da Educação Infantil, obtemos todo o sentido

acerca  do  reconhecimento  do  brincar  como  a  interação  necessária  e  potencializadora  do

desenvolvimento das crianças.  O brincar e o jogar são atividades fundamentais para o ser

humano. As realidades dos jogos e das brincadeiras funcionam como um passaporte para a

construção  da  subjetividade,  o  conhecimento  de  mundo,  a  relação  com  os  outros,  a

experiência  de  processos  de  prazer  e  ou  de  dor,  em  suma,  uma  oportunidade  para  se

desenvolver e conviver. 

Para tanto, é preciso garantir o direito de brincar, o que implica oferecer meios e

situações propícias, e para tanto requerem dos educadores preparação para brincar e para fazer

o  brincar.  Não basta  que  esse  educador,  quando  criança,  tenha  brincando,  tampouco  que

“deixe” seus alunos brincarem sem uma observação. A abordagem lúdica da educação supõe

preparação específica, na qual vivência e observação de brincadeira combinam com o estudo

teórico sobre o brincar.

De acordo com Vygotsky (1991, 89), “a brincadeira é ferramenta importante para

a  atividade  social,  construção  da  personalidade  e  compreensão  da  realidade  vivida  pela

criança”. Um dos grandes avanços na Educação Infantil foi a de atentar para a adequação do

ensino ao modelo de sociedade onde é aplicada. É por meio do brincar que a criança, mesmo



ainda  pequena,  vai  construindo  sua  personalidade,  aprende  a  se  socializar,  frustrar-se,

compreender e aplicar as regras, para desenvolver sua comunicação e a criatividade por meio

da imaginação. 

Piaget  ([s/d], apud SANT’ANNA; NASCIMENTO 2011, p.21)  atribui ao

lúdico um papel para com o desenvolvimento infantil e acredita que, ao jogar, as crianças

assimilam e transformam a realidade. 

[...] uma subdivisão dos jogos, por faixa etária, sendo elas: primeira etapa – para
crianças de zero a dois anos de idade que ele chama de período sensório-motor, as
crianças repetem situações simplesmente por prazer; segunda etapa para crianças de
dois a sete anos que ele chama de período pré-operatório em que as crianças não
fazem o exercício mental, mas sim a representação do ocorrido; terceira etapa para
crianças acima dos sete anos, que ele chama de período operatório em que os jogos
são  de  regras.  “É  a  união  dos  outros  dois  jogos,  explorando,  neste  caso,  a
coletividade para o ato de jogar, sendo importante a cooperação entre as crianças
(PIAGET [s/d], apud SANT’ANNA; NASCIMENTO 2011, p.22).

Na escola escolhida para a realização da pesquisa, observou-se que os conteúdos

são apresentados  às  crianças  de  forma  lúdica  e  que  a  interação deles  na  aula  é  bastante

satisfatória  mesmo  ainda  se  tratando  de  crianças  pequenas. Outro  ponto  analisado  foi  a

importância da ludicidade no contexto escolar, verificando que o lúdico pode se tornar um

facilitador do processo de ensino e principalmente ser capaz de atrair a atenção das crianças,

despertando o interesse e a curiosidade.

2.3 O Brincar e o Educar

A ludicidade  é  um  assunto  que  tem  conquistado  espaço,  principalmente  na

Educação  Infantil,  devido  à  brincadeira  ser  vista  como  a  essência  da  infância  e  a  sua

introjeção  no  ensinar  permitir  um  trabalho  pedagógico  que  possibilita  a  produção  do

conhecimento.  O brincar  é  a  base  sobre  a  qual  se  desenvolvem o espírito  construtivo,  a

imaginação, a sistematização, a capacidade de interagir socialmente, abrindo caminhos para o

desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte.

De acordo com Vygotsky (1988 apud KISHIMOTO, 1999, p.63): 

Para a criança com menos de três anos, o brinquedo é coisa muito séria, pois ela não
separa  a  situação  imaginária  da  real.  Dessa  forma,  o  brinquedo  tem  grande
importância  no  desenvolvimento,  pois  cria  novas  relações  entre  situações  no
pensamento e situações reais. 

O Brincar e o Educar são ações mútuas e necessárias na promoção para a criança

viver seu tempo, sendo respeitado o seu ritmo de aprendizagem. Favorecem, também, uma



aproximação entre  a  criança  com a  escola,  despertando o desejo  de  ali  permanecer,  com

alegria, atingindo os progressos durante seu percurso como aprendiz. 

Na Educação Infantil, há uma série de atividades programadas com o objetivo de

estimular os conhecimentos e as habilidades necessários para o desenvolvimento da criança.

Segundo Piaget, a criança já nasce com as pré-condições neurológicas do conhecimento, mas

as  condições  de  fato  se  dão através  de atividades  que  ele  denomina jogos (de exercício,

simbólicos e de regras, conforme as idades). Essas atividades serão mais prazerosas se forem

consideradas  e  respeitadas  as  emoções,  os  sentimentos  e  as  necessidades  das  crianças  no

momento que estão vivenciando as propostas trazidas pelo educador. 

Na turma observada, percebemos a utilização de vários jogos como ferramenta

para  a  fixação  dos  conteúdos  estudados.  Dentre  os  jogos,  destacamos  os  brinquedos  de:

encaixe, dados (números, formas geométricas, cores e vogais), alfabeto móvel com peças de

plástico, contação de histórias com dramatizações, e a caixa surpresa (caixa decorada, que, a

cada  novidade  do  dia,  é  utilizada  para  estimulação  da  fala  e  para  apresentação  do

assunto/tema previamente para as crianças).

Verificou-se que o uso desses elementos tornou a aula mais prazerosa e o retorno

em relação aprendizagem é evidente. Citando Kishimoto (2010, p. 01), 

Todo  o  período  da  Educação  Infantil  é  importante  para  a  introdução  das
brincadeiras.  Pela diversidade de formas de conceber o brincar,  alguns tendem a
focalizá-lo como característico dos processos imitativos da criança,  dando maior
destaque apenas ao período posterior aos dois anos de idade. O período anterior é
visto como preparatório para o aparecimento do lúdico.  No entanto, temos clareza
de que a opção pelo brincar desde o início da Educação Infantil é o que garante a
cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade. 

A ludicidade,  como uma experiência internamente vivenciada,  vai  além de ser

apenas uma realização de uma atividade, é na verdade a vivência dessa atividade de forma

mais completa. 

Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança,  pois estão

presentes na humanidade desde o seu início. Trabalhar com o lúdico no processo educativo

não quer dizer que se está abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a serem

aprendidos, pois as atividades lúdicas são indispensáveis para o desenvolvimento saudável e

para  a  apreensão  dos  conhecimentos,  uma  vez  que  possibilitam  o  desenvolvimento  da

percepção, da imaginação, da fantasia e dos sentimentos. Por meio das atividades lúdicas, a

criança  comunica-se  consigo  mesma  e  com  o  mundo,  aceita  a  existência  dos  outros,

estabelece relações sociais e constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente. 



A  brincadeira  fornece  ampla  estrutura  para  mudanças  da  necessidade  e  da

consciência, criando um novo tipo de atitude em relação à realidade. Nela aparecem a ação na

esfera  imaginativa  em uma situação de  faz-de-conta,  a  criação  das  ações  voluntárias  e  a

formação dos planos da vida real e das motivações volitivas (materialização do pensamento

de  uma  pessoa  através  de  seus  atos),  constituindo-se  assim  no  mais  alto  nível  de

desenvolvimento pré-escolar.

De acordo com Medel (2018, p 36),

[...]  na  brincadeira  aprende-se  que  deslizes  e  tropeços  são  naturais  e  que  há
momentos  para  liderar  e  ser  liderado  é  uma  diversidade  indispensável  em uma
sociedade como a nossa. Ao brincar os alunos desenvolvem-se em todos os aspectos:
social:  na  brincadeira,  a  criança  precisa  tomar  decisões  que  leve  em  conta  as
expectativas e necessidades do grupo. Desse modo ela internaliza práticas essenciais
nas  relações  humanas,  como  esperar  a  vez  e  discutir  regras.  Emocional:  A
alternância de papéis nas fantasias leva à percepção de experiências e sentimentos
sob  novas  perspectivas.  Assim,  criança  consegue  lidar  com  emoções  que  não
compreende e  extravasa  angústias  que  ainda  é  incapaz  de  traduzir  em palavras.
Físico e motor: Correr, pular, escorregar, trepar são formas de descobrir e explorar
os  limites  do  corpo,  enquanto  experimentações  –  como ir  mais  rápido  ou  mais
devagar,  saltar  mais  alto  ou  mais  baixo  –  fortalecem noções  de espaço,  força  e
velocidade. 

A presença do professor é neste cenário de suma importância, pois é ele quem vai

mediar  as  relações,  favorecer  as  trocas  e  as  parcerias,  promover  a  integração,  planejar  e

organizar  ambientes  favoráveis  que  despertem  a  curiosidade  para  que  as  brincadeiras

aconteçam e assim a ação protagonista dos educandos. 

2.4 O Professor como Mediador do Processo

O reconhecimento do papel do professor é fator importante tanto para a escola

como para o sucesso de sua atuação, uma vez que o processo de ensino é centrado no fazer

pedagógico.  Nesse  sentido,  o  ato  de  educar,  aceitar  e  transformar  uma  sociedade  se

desenvolve como um ato de construção coletiva quando não só os educadores, mas também os

educandos participam do ato de ensinar e aprender. Sendo assim, assumir esses pressupostos

implica  perceber  o  contexto  escolar  como  desencadeador  do  processo

relacionamento/ensino/aprendizagem, que acontece a partir da relação professor/aluno: “Os

professores  são  profissionais  da  relação,  mediadores  da  cultura,  analistas  simbólicos  que

resolvem  problemas  de  realidades  incertas,  e  são,  sobretudo,  reinventores  de  práticas  e

construtores de sentido” (CANÁRIO, 1998, p. 20).



É na  Educação  Infantil  que  as  crianças  desenvolvem muitas  habilidades  e  as

práticas pedagógicas associadas à formação dos professores faz muita diferença no resultado

da aprendizagem e do desenvolvimento dos educandos. 

Segundo Wallon (1995, p.366), “a formação psicológica do professor não pode

ficar limitada a livros. Deve-se ter referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles

próprios podem pessoalmente realizar”. Por isso é importante ser um professor observador e

crítico, que, a partir de suas vivências, poderá enriquecer ainda mais suas práticas cotidianas. 

O professor que atua na Educação Infantil deve ter uma preocupação específica de

como lidar com as crianças no dia a dia e em situações especiais. Ao se tratar de alunos

recém-integrados ao convívio escolar, surgem situações diferentes e inesperadas em relação às

demais  fases  escolares.  E  é  baseado  nessas  situações  cotidianas  que  o  professor  vai  aos

poucos  criando suas  próprias  teorias  e  aprimorando suas  práticas  na  tentativa  de  acertos.

Segundo André (2016, p. 32),

A formação  do  professor  em  uma  perspectiva  de  desenvolvimento  profissional
baseia-se  na  concepção  de  um  professor  crítico-reflexivo.  Orienta-se  para  o
desenvolvimento de capacidades de processamento de informações, de elaboração
de diagnósticos, de análise crítica das situações vividas, de registro e avaliação do
que deu certo e do que não funcionou. Orienta-se para a formação de um professor
que seja capaz de se debruçar sobre o seu trabalho profissional, compreender o que
está acontecendo, problematizar aquela situação, buscar elementos para entendê-la
melhor, dar inteligibilidade àquela situação, avaliar o que está bom, o que precisa
melhorar tomar a decisão de incorporar essas constatações feitas em um trabalho de
restauração de sua prática. 

A formação de professores para a Educação Infantil é compreendida como um

processo  infinito  que  acontece  dentro  e  fora  da  escola,  articulando  conhecimentos

formalmente estruturados e conhecimentos adquiridos com a prática. Essa concepção enfatiza

o caráter  histórico e cultural  do conhecimento,  possibilitando uma formação que caminha

junto com as necessidades sociais, promovendo a autorrealização e o desenvolvimento dos

professores com ela envolvidos. Para que haja uma prática docente qualitativa, é importante e

necessário considerar dois aspectos, o de organização e o de planejamento, pois é o cotidiano

na sala de atividades que sinaliza ao professor os acertos e erros. 

As atividades lúdicas, não necessariamente, devem ocorrer no espaço físico da

sala de aula, podendo ser aplicadas em qualquer espaço da escola. As atividades da escola

acontecem com frequência  regular  ou a  partir  das  necessidades  básicas  de  cuidados  pela

avaliação  da  necessidade  de  sua  aplicação  ou  prazer  promovido  nas  crianças.  A seguir

descreveremos as atividades observadas durante a pesquisa: 



 Pátio da escola – realizada uma atividade de desenho do contorno do corpo

quando,  de  forma  coletiva,  realizam os  contornos  um do  outro  no  chão,  utilizando  giz

colorido. 

 Sala de aula  – contação de histórias e roda de conversa sobre diversos

temas, por exemplo: “Como foi o seu café da manhã?”. Musicalização quando as crianças

escolhem as músicas e, também, cantam as escolhidas pelas professoras. 

 Sala de artes – atividades de desenhos com: tintas, colas coloridas, pincel,

tela para pintura, para suas expressões artísticas. Nessa atividade, a professora coloca uma

mesa no centro da sala, com diversos materiais, para que cada criança escolha o material

desejado para realizar sua atividade. 

 No banheiro – Demonstraram atenção,  a importância  do desfralde e  os

cuidados na prevenção do coronavírus (as precauções deram início no mês de março quando

os cuidados em relação a esse assunto aconteceram desde a entrada até a saída das crianças e

funcionários). 

Todos esses ambientes nas escolas são adequados para atender as diferentes faixas

etárias. As atividades direcionadas visam ao desenvolvimento específico de acordo com os

materiais  utilizados  e  os  estímulos  oferecidos,  compreendendo  as  seguintes  áreas  de

desenvolvimento: motricidade global e fina, linguagem, cognição e socialização.

a) Motricidade global – Desenvolvida no pátio da escola, com recreação livre

ou  brincadeiras  usando  pneus,  cordas,  cones,  colchonetes,  bambolês,  bolas  de  diversos

tamanhos e espessuras para o desenvolvimento corporal.

b) Motricidade fina – Atividades na sala de artes ou na sala de aula realizando

atividade  de  pinça,  usando  o  prendedor  de  roupas  para  pegar  tampinhas  de  garrafas,  ou

bolinhas de veludo, brinquedos de encaixe e massa de modelar.

c) Linguagem  e  expressão  corporal  (desenvolvimento  do  equilíbrio,

percepção corporal auditiva, espacial e desenvolvimento do ego corporal para o psíquico) –

Atividades  dirigidas  na  sala  de  aula  e  na  sala  de  leitura  com livros  de  contos  de  fada,

brinquedos pedagógicos, dinâmica do espelho, dramatizações com adereços e fantasias. Aulas

de música utilizando CDs, canto e dança.

d) Sociabilização e expressão livre – Atividades desenvolvidas na sala de aula, na

sala de leitura, ou no pátio. Materiais a serem utilizados: almofadas, bambolês, bolas, cadeiras



pequenas, colchonete, linha de movimento, cordas, espelho, fantoches, panos, roupas, sapatos,

colares e bolsas. 

2.5 Os Sentidos no Desenvolvimento Infantil 

Somos conscientes de que toda criança é curiosa e, por essa razão, é estimulada

pelo que está ao seu redor a sucessivas descobertas que geram um reconhecimento corporal e

de sensações. O processo de conhecimento corporal acontece principalmente por meio dos

sentidos. Os sentidos para o ser humano significam uma ponte de ligação entre as informações

e os estímulos que podemos captar. Nos primeiros anos na vida, é muito importante, melhor

dizendo, primordial para a criança se reconhecer e se localizar no ambiente que se apresenta

como sendo estimulador,  lúdico e prazeroso.  Desse modo, pela estimulação sensorial,  são

despertadas as habilidades pessoais, a aprendizagem, a criatividade, a criticidade e como essas

geram conflitos internos e externos diante do novo e do que já se sabe, sendo gerada uma

criança ativa e emocionalmente equilibrada e saudável.  Descreveremos algumas atividades

realizadas com essa finalidade.

Para  ritmação  e  percepção  auditiva,  foram  utilizados  instrumentos  musicais

(bandinha),  CDs e  trilhas  sonoras  desenvolvidas  pelo  professor  de  música  da  escola.  Foi

presenciado nessa aula o comportamento de um dos alunos (Gustavo, nome fictício), de 3

anos,  que  não  participou  e  que  manifestou  irritabilidade  ao  colocar  as  mãos  no  ouvido,

gritando  e  puxando  a  professora.  Gustavo  não  apresenta  ainda  uma  linguagem  de  fácil

compreensão; ao perceber o comportamento do aluno, a professora auxiliar retirou-o da sala e

levou para um ambiente mais calmo, assim, ele parou de chorar, de gritar. Para finalização da

aula, o professor sempre faz um momento de relaxamento, colocando música, quando prepara

as crianças para a transição de atividade ser mais tranquila. Nesse momento Gustavo voltou à

sala de aula e ficou tranquilamente com a turma. O professor proporcionou um momento

exclusivo para ele pegar e usar os instrumentos (apito, tambor e pandeiro) da aula. Gustavo

tocou-os e demonstrou satisfação. 

A vivência  relatada  veio  para  confirmar  que  o  estímulo  sensorial  é  de  suma

importância, pois assim o educador terá conhecimento das dificuldades do aluno e poderá

iniciar um trabalho mais específico de acompanhamento e de superação das dificuldades. 

Para a percepção vasomotora, habilidade de integrar satisfatoriamente respostas

visuais e motoras na forma de uma atividade física, permitindo que o indivíduo controle os

movimentos deslocando-se, de forma fácil e regular, de um local para o outro, foi realizada a



brincadeira “Caça letras”. A professora fixou na parede de um corredor da escola a letra em

estudo (vogal A). A atividade aconteceria a partir de que cada criança, ao encontrar a letra

pregada na parede, teria que retirar e entregar à professora, exercitando assim os músculos da

mão e a coordenação motora do movimento. Algumas crianças não conseguiram atingir o

objetivo proposto, devido ao corredor também ser compartilhado com outras salas de aula, o

que chamou a atenção de algumas,  fazendo-as ficar  paradas nas portas,  para olhar  o  que

estava acontecendo,  fato que também ocasionou a  dispersão da outra  turma.  A atividade,

então, não obteve o sucesso esperado.

A coordenação visomotora é a coordenação que permite trabalhar os movimentos

dos olhos e das mãos, habilidade em usarmos os dois sentidos integrados utilizando o foco

ocular,  movimentos  coordenados.  Resultante  do  desenvolvimento  muscular,  possibilita

realizar pequenos movimentos específicos obtidos por atividades de transferir pequenas bolas

de pelúcia para outro recipiente usando os dedos. É um momento que desenvolve também a

atenção e a concentração.

A percepção  olfativa,  capacidade  de  reconhecer  objetos  através  do  olfato,  foi

vivenciada  com a  atividade  da  “Caixa  surpresa”,  contendo  potinhos  com temperos,  café,

algodão embebecido em essências,  cravo,  saches de erva doce,  que eram apresentadas  às

crianças de olhos vendados para a identificação do cheiro. Para o desenvolvimento do tato, foi

realizada  a  identificação  de  objetos  pelo  tato  utilizando:  argila,  arroz,  algodão,  anilina,

barbante, cartolinas, cola branca, fitas adesivas, palito de sorvete, giz de cera, feijão, guache,

prendedores de roupas e bolinhas coloridas. Além dos materiais aqui citados para a realização

da  atividade,  a  professora  levou  um tapete  sensorial,  quando,  ao  tocarem algodão,  papel

veludo, lixa e areia, as crianças compreenderiam as texturas macio/áspero.  

2.6 A Avaliação na Educação Infantil

Para avaliar,  não basta  gostar  de crianças  e  de estar  em sala  de aula  e de ter

atitudes ativas, afetivas e criativas. Para bem avaliar, são necessários a observação e o registro

minucioso dos avanços e das dificuldades apresentadas pelos alunos. Também precisam ser

analisadas as didáticas escolhidas e aplicadas em sala de aula. O ato de ensinar não pode ser

mecânico, precisa ser uma ação de mão dupla, na qual o professor está para ensinar, como

também para aprender. Sim, o professor também aprende, pois, através de sua atuação, verá o

que conseguiu atingir e em que precisa ser melhorado. Cada criança recebe de maneira única



e especial as atividades, sendo necessário para tanto que o olhar do professor seja sensível e

atento para obter uma avaliação qualitativa do aluno.

  

Segundo  o  professor  Cipriano  Carlos  Luckesi,  a  avaliação  é  uma  apreciação
qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia
o professor a tomar decisões sobre seu trabalho. [...] A apreciação qualitativa desses
dados, através da análise de provas, exercícios, respostas dos alunos, realização de
tarefas etc., permite uma tomada de decisão para o que deve ser feito em seguida
(LIBÂNEO, 1994, p.196).

 A pesquisa averiguou a forma de avaliação utilizada pela escola. A avaliação da

escola acontece bimestralmente,  tendo por base a maturidade emocional de acordo com a

faixa  etária.  Os  registros  são  comparados  com  as  aquisições  anteriores  obtidas  e  o

desempenho atual também, evidenciando suas particularidades. Cada criança possui sua ficha

de avaliação, relatório de acompanhamento individual, feito pela professora regente o qual é

apresentado à coordenação da Educação Infantil e às psicopedagogas da escola. No caso de o

aluno apresentar dificuldades em vários aspectos e de forma contínua, os responsáveis são

convidados  a  comparecer  na  escola  para  uma  reunião  com  a  coordenação,  professora  e

psicopedagogas  para  compartilhamento  da  situação  e  análise  de  encaminhamento  e

observação familiar. A escola, desde 2019, adequou as fichas de acompanhamento de acordo

com o  BNCC,  visando  ao  desenvolvimento  das  competências  gerais  para  que  os  alunos

dominem com autonomia suas habilidades ao longo da Educação Básica.

A  avalição  qualitativa  proposta  pela  escola  tem  por  finalidade  acompanhar,

orientar e redirecionar o planejamento das atividades de forma individual e coletiva. Por essa

razão, a equipe de professores preenche uma ficha de acompanhamento bimestral da turma.

Na ficha, o educador narra os avanços, as principais necessidades da turma, as estratégias

utilizadas no período avaliativo, as sugestões para o bimestre seguinte, como também destaca

as crianças com dificuldades e os recursos utilizados para sua superação. Para Libâneo (1994,

p.201), “A avaliação possibilita o conhecimento de cada um, da sua posição em relação à

classe, estabelecendo uma base para as atividades de ensino e aprendizagem”. 

Por  essa  razão,  o  professor  e  a  escola  precisam olhar  a  avaliação  como  um

instrumento que beneficia tanto o docente quanto os alunos, não sendo limitada a simples

atribuição conceitual  através de notas  ou observações  feitas.  Também promove e alerta  a

necessidade  de  um replanejamento  a  partir  dos  resultados  vistos  ou  atesta  a  eficácia  do

planejamento aplicado.

3 METODOLOGIA



Para a pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico, tendo como referência as

contribuições de Vygotsky (1991),  Wallon (1995), Piaget (2011),  Medel (2018) e Libâneo

(1994), a fim de basear teoricamente a pesquisa, discutindo e apresentando os avanços da

história da educação. 

Uma  pesquisa  de  campo  foi  desenvolvida,  perfazendo  assim  um  estudo

exploratório, o qual possibilita a obtenção de dados quantitativos e qualitativos que melhor

delineiam a realidade estudada. Foi escolhida uma escola particular no município de Fortaleza

no  bairro  Passaré  a  qual  atende  desde  a  Educação  Infantil  ao  Ensino  Médio,  possuindo

atualmente 1.690 alunos. Para o estudo do tema, foi escolhida uma sala de Educação Infantil

III, quando contamos com a participação de duas professoras, identificadas de forma fictícia

como Marine e Meire, atendendo assim as recomendações estabelecidas para a preservação da

identidade dos participantes da pesquisa.  Para a coleta  das  informações,  foram utilizadas,

como instrumento de coleta de dados, a observação participante e a entrevista com roteiro

estruturado,  que  respectivamente  promoveram o  registro  das  atividades  desenvolvidas,  os

processos de ensino e a percepção acerca da importância do lúdico nas práticas pedagógicas

realizadas pelas professoras.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

A observação  participante  na  sala  de  Educação  Infantil  III  iniciou  em 17  de

fevereiro e finalizou em 17 de março de 2020, devido ao isolamento da pandemia. Através da

observação,  foram  registradas  as  atividades  diárias  e  a  intervenção  lúdica  nas  práticas

pedagógicas adotadas pelas professoras para constatar o desenvolvimento, o envolvimento e o

comportamento  dos  alunos  diante  das  mediações  em sala  de  aula.  Além da  observação,

realizamos  uma  entrevista  individual  com  cada  professora,  sendo  delineado  o  perfil  das

mesmas e a visão pessoal acerca de como o lúdico contribui para a superação das dificuldades

dos alunos e quais as práticas pedagógicas utilizadas para motivação e interação em sala de

aula.

Para as professoras participantes, foram escolhidos os nomes de Marine e Meire,

resguardando as suas identidades, deixando-as mais à vontade para responderem e para que a

observação em sala não gerasse desconforto e intimidação. 

Marine  tem  32  anos,  é  casada,  possui  3  filhos  e  é  graduada  em  Pedagogia.

Trabalha na escola há quase 15 anos. Anteriormente foi professora do Fundamental 1. Na



Educação Infantil,  está há 2 anos como professora regente da turma observada e sente-se

fascinada pela Educação Infantil,  contudo demonstra muita insegurança em trabalhar com

crianças  pequenas,  mas  sempre  demonstra  interesse  e  vontade  de  conquistar  seu  espaço,

cumprindo rigorosamente seu planejamento.

Meire tem 40 anos, é casada e tem uma filha com 9 anos. Está na escola há 10

anos, e desses 9 anos são dedicados à Educação Infantil como professora auxiliar. Sente-se tão

feliz em trabalhar com a educação que iniciou sua graduação em Pedagogia e está atualmente

no quarto semestre. Trabalhou durante muito tempo na biblioteca da escola. Diferentemente

de Marine, demonstra segurança e domínio com a turma, demonstrando muito afetividade

pelas crianças e bastante criatividade, sempre está buscando aprender mais sobre o universo

infantil. Durante as observações, foi percebida sua proatividade, disponibilidade em ajudar,

não importando a função que irá exercer. Gosta de compartilhar suas aprendizagens e, em

relação aos alunos, transmite confiança e segurança. Sente-se realizada quando lhe é sugerido

realizar  alguma  atividade  (contação  de  história,  repassar  um  conteúdo  na  ausência  da

professora regente) para a turma.

Para tratar sobre percepção das professoras quanto ao trabalho com o lúdico e as

dificuldades de aprendizagem, foi elaborada a pergunta:  Em sua opinião,  de que forma o

lúdico contribui para a superação das dificuldades de aprendizagem?

 

Ajuda muito, ou seja, é uma das ferramentas essenciais para o desenvolvimento e
uma boa aprendizagem dentro do seu contexto. Pois, é por meio do lúdico que a
criança  consegue ser  protagonista  também de sua  aprendizagem.  Uma aula  bem
elaborada, criativa,  divertida é capaz sim de ajudar nas dificuldades apresentadas
para ter rendimentos significativos (MARINE).

Sim. Porque a criança é um ser que aprende observando, com o ambiente e com as
brincadeiras, uma atividade lúdica direcionada transforma o ambiente e a maneira de
interagir  e  captar  as  coisas  pela  criança A  criança  consegue  expressar  suas
necessidades  presentes  ao  momento  e  assim,  deixar  o  educador  observá-la  para
melhor construir metodologias para vencer as dificuldades (MEIRE).

Quando se trata de crianças muito pequenas, faz-se necessário o lúdico para que a

aprendizagem aconteça, pois, o brinquedo, a brincadeira e o faz de contas são obrigatórios

para que a criança consiga desenvolver suas capacidades tanto físicas, como mentais e, assim,

construir sua aprendizagem por meio de suas vivências. 

É durante a Educação Infantil que a criança vai se desenvolver integralmente, pois

nessa etapa,  por meio do processo de socialização e das trocas de experiências, a criança

desenvolve  a  subjetividade  e  a  consciência  social.  Assim,  ressaltamos  a  contribuição  de

Vygotsky e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que apresenta o nível do



real que engloba as funções mentais completamente desenvolvidas resultantes de habilidades

e conhecimentos já adquiridos pela criança, que geralmente são estimados pelo que realiza

sozinha. Para tanto, não se levaria em conta o que conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda

de um colega ou do próprio professor. A partir daí a distância entre o que já sabe e o que

poderá saber com alguma assistência define o segundo nível de desenvolvimento chamado de

proximal, que representa o nível de desenvolvimento real posterior. Esse é o nível no qual a

criança só consegue fazer algo com a ajuda de alguém; um pouco mais adiante, conseguirá

fazer  sozinha.  Dessa  forma,  a  ludicidade  através  da  integração  possibilitada  pelas  suas

práticas interventivas é fator determinante no processo de aprendizado.

A ludicidade  é  um  assunto  que  tem  conquistado  espaço,  principalmente  na

Educação Infantil, pelo brincar se apresentar como sendo a essência da infância e o seu uso

permitir um trabalho pedagógico que possibilita a aprendizagem. O brincar pode ser visto

como  a  base  sobre  a  qual  se  desenvolvem  o  espírito  construtivo,  a  imaginação,  a

sistematização  e  a  capacidade  de  interagir  socialmente,  abrindo  caminho  para  o

desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte. A atividade lúdica alicerça o alfabetizar

assim como a aprendizagem intelectual. 

Na escola observada, o lúdico é ferramenta indispensável na rotina escolar, pois, a

partir da chegada da criança em sua sala, ela já é recebida por suas professoras, amigos e

pelos  brinquedos.  Em seguida  as  demais  atividades  são  realizadas  utilizando  a  música  e

brincadeiras,  realizando uma aprendizagem vivenciada,  o que evidencia a  visão da escola

acerca do ato do brincar ser essencial.

Para averiguarmos as práticas metodológicas, realizamos a seguinte pergunta para

as professoras: De que forma você escolhe e utiliza as práticas com objetivo de motivar o

aluno a interagir na aula?

Uso  o  lúdico  como  ferramenta  importante  para  a  atividade  social,  contribuindo
assim  na  construção  da  personalidade  e  compreensão  da  realidade  vivida  pela
criança. Utilizo livros, fantoches, caixa surpresa, bolas coloridas, diversas imagens,
som, CD, músicas selecionadas e gravadas em pen-drive, bolas de sabão, fantasias, e
vídeos como recursos para desenvolver suas metodologias (MARINE).

A metodologia precisa atender a  faixa etária  e o objetivo que se busca alcançar.
Geralmente utilizo brincadeiras que buscam por meio da diversão seus interesses e
compreensão para atingir o objetivo. Utilizo também material de sucata, jogos em
EVA, livros de historias, brinquedos de encaixe, tintas (MEIRE).

A  escola  possui  uma  grande  variedade  de  recursos  para  a  realização  das

metodologias apresentadas pelas professoras por isso elas contam com todo o apoio da escola



para executarem os seus planejamentos. As professoras têm encontros com a coordenação

diariamente  para  repassarem as  respostas  (positivas  ou  negativas)  dos  alunos  diante  das

atividades  desenvolvidas  em sala,  como  também compartilham suas  dificuldades  perante

alguma dificuldade  ou reação de uma criança em particular.  A escola possui  uma equipe

multidisciplinar composta por: supervisores pedagógicos, psicopedagogas e nutricionistas que

estão a colaborar para que a metodologia alcance cada criança em seu tempo e ritmo. Também

são  desenvolvidos  projetos  bimestrais  e  trimestrais:  de  fevereiro  a  março,  o  ”Jardim das

emoções”; de abril a junho, os “Curiosos por natureza”; de agosto a outubro, os “Grandes

poetas, pequenos artistas”; e de novembro a dezembro, “Na terra do nunca (tema para a festa

de Encerramento do ano letivo)”. Existem ainda os projetos permanentes: “De braços abertos

acolhemos  você!”,  “Ciranda  de  Leitura”,  “Incentivo  à  Leitura  e  Produção  Textual”,

“Musicalização”, “Alimentação – Saúde é o que interessa”, “Semeando valores - Gentileza

gera gentileza”, “Alimentação”, “Dia do brinquedo” e “Brincando de Mercadinho”.  

Todas  as  segundas-feiras,  acontece  acolhida  no  pátio,  com  músicas  que

desenvolvem o esquema corporal e promovem a interação por meio de dinâmicas coletivas.

Quinzenalmente,  nas  sextas-feiras,  acontecem contações  de  histórias  ou a  culminância  de

projetos trabalhados em todas as turmas. 

Os professores da instituição pesquisada sempre estão buscando novas estratégias

para transferir a aprendizagem. Utilizam o teatro, as danças e as oficinas de artes para que o

processo de ensino aprendizagem aconteça de forma prazerosa, criativa e lúdica para a criança

se desenvolver em todos os aspectos.

Há momentos de brincadeiras livres quando o objetivo é observar as habilidades,

a interação e o espírito de liderança na turma, pois existem crianças com comportamentos

diferenciados quando realizadas brincadeiras direcionadas e dirigidas. Em um determinado

momento da acolhida em sala de aula, a professora colocou uma música “Cara de que?”, do

Grupo Coração Palpita, para todos dançarem, fazendo os gestos sugeridos pela música, e duas

das crianças da turma não aceitaram a brincadeira. A professora tentou estimular a participar,

mas não houve êxito.  Depois de todas as atividades, já no final da aula,  no momento da

despedida, foi colocada novamente a música e as crianças que não dançaram no primeiro

momento conseguiram dançar e interagir com os amigos ao som da música. 

O professor atuante tem que demonstrar abertura para novas possibilidades, tem

que estar sempre buscando o novo, ser afetuoso, reinventando, pesquisando, renovando-se e

sempre apoiando a criança em todos os momentos de dificuldades e superações. O ideal é que

o  professor  tenha  atitudes,  estratégias  e  comportamentos  que  facilitem  uma  melhor



compreensão  do  mundo  infantil  e  a  aceitação  das  diferenças  entre  as  crianças  no

desenvolvimento e na aprendizagem nessa etapa. É muito importante que as crianças sintam

segurança e confiança dentro da sala de aula, por isso o cuidado na escolha e na adequação

dos materiais e dos recursos disponíveis aos estágios e à maturação cognitiva dos alunos é

primordial.

5 CONCLUSÃO 

Concluímos,  portanto,  o  quanto  as  práticas  pedagógicas  são  fundamentais  para  o

desenvolvimento da criança. Dentre as práticas pedagógicas utilizadas, destacamos o lúdico como

sendo uma das mais eficazes ferramentas para o desenvolvimento da identidade e da autonomia, o

que merece a atenção dos educadores ao planejarem e executarem suas intervenções. É através do

brincar que as crianças constroem suas próprias descobertas e adquirem meios para desenvolver

suas  habilidades,  sua  imaginação,  sua  criticidade,  ampliando  seus  conhecimentos  e  dando

significado, e reconhecendo-se como integrado ao ambiente no qual estão inseridas. 

Na  escola  observada,  foram  presenciadas  práticas  pedagógicas  associadas  à

ludicidade, que serviram de ferramentas excepcionais para o desenvolvimento da oralidade, da

coordenação motora, do raciocínio, da socialização, da interação, da concentração, dentre muitos

aspectos ligados ao cognitivo e psicológico nas crianças. 

As  vivências  ocorridas  durante  a  pesquisa  convidaram as  crianças  a  entrarem em

contato com o mundo real, por meio de um mundo particular imaginário, pois, desde o momento

que a  criança chega,  ela  se  depara com um ambiente  encantador,  atrativo,  com brinquedos e

amigos com os quais brincará. Assim, a escola apresenta a rotina escolar para o aluno com o

objetivo  de  desenvolver  suas  capacidades  emocionais,  desde  o  momento  que  se  despede  do

responsável quando chega à escola, que ocorre sem nenhuma sensação de insegurança ou temor, e

as  capacidade sociais  quando olha para os ambientes,  reconhece e participa de forma ativa e

consciente, promovendo sua interação social.

Mas, para as práticas pedagógicas alcançarem os objetivos esperados dentro da sala de

aula,  é  necessária  uma  atitude  proativa  do  professor,  buscando  sempre  ampliar  seus

conhecimentos, inovando suas práticas, reconhecendo que cada criança compreende de maneira

diferente o que lhe foi passado e que, com a criança, ele também aprende. A formação continuada

do  professor  é  condição  indispensável  para  a  promoção  de  uma  educação  de  qualidade,  um

professor bem informado é fundamental para o bom planejar de aulas e a coerente utilização de

recursos que enriquecerão suas práticas. As professoras demonstraram, nos momentos facilitados e



observados em sala de aula, além da qualificação profissional, um prazer mútuo no brincar, no

cantar, o que garante um descobrir infantil pleno, sempre partindo do conhecimento prévio de seus

alunos para assim possibilitar a construção pessoal e cognitiva, independentemente dos mesmos

serem muito pequenos. 

A ludicidade é de extrema importância na fase infantil e incluir o lúdico no processo

de aprendizagem do aluno é adaptar a aula aos seus interesses sem perder o objetivo do ensinar.

Durante  as  observações,  em especial  em uma das  aulas,  quando a professora levou a “Caixa

Surpresa”  para  trabalhar  os  sentidos,  foram  percebidos  o  prazer,  a  atenção  e  a  curiosidade

despertados nas crianças.  

Durante as observações, foram reconhecidos o prazer e a realização da professora na

sala  de  aula,  através  das  aulas  dinâmicas  ricas  em diversidade  de materiais,  o  que obtinha  a

atenção das crianças totalmente voltada para a professora durante a execução de suas atividades.

No campo afetivo, eram evidentes a troca e a manifestação de carinho, confiança e amizade entre

os alunos e as professoras.

Concluímos afirmando, diante do observado, a qualidade do trabalho realizado pela

escola em relação à Educação Infantil, no tocante a apresentar, de forma lúdica, os conhecimentos

a  serem  trabalhados,  sem  fugir  do  real,  permitindo  vivências  como  também  promovendo  o

imaginário em cada criança, sendo elevada à máxima importância o olhar minucioso no que se

refere ao tempo e à maturidade individual de cada aluno, aplicando o brincar como instrumento

facilitador de grande importância para as práticas pedagógicas.  
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RESUMO
O bullying vem se tornando cada vez mais presente em nossa sociedade, como consequência
essa  realidade  está  muito  mais  presente  nas  escolas,  onde  afeta  a  relação  de  toda  a
comunidade escolar e desempenho dos alunos.  Diante desse fato faz-se necessário que os
profissionais das instituições escolares tenham conhecimento sobre o bullying. Através desse
artigo  procurasse  apresentar  a  que  é  o  bullying,  o  comportamento  das  vítimas  e  dos
agressores, como a legislação brasileira trata o tema, que medidas as escolas usam junto aos
seus alunos para diminuir esse aspecto da violência escolar e quais os métodos para conseguir
o apoio da família. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, usando autores como
Olweus, Fante e outros,  e a pesquisa qualitativa analisado as opiniões de estudantes e de
profissionais da educação. O artigo tem como objetivo principal discutir o bullying a partir da
percepção dos pesquisados esclarecendo seus conceitos e características e verificar como esse
tema é trabalhado nas escolas atualmente no seu interior e com os responsáveis pelos alunos.
Verificou-se que esse tema ainda precisa ser bem mais estudado pela escola bem como as
maneiras  de  intervenção precisam ser  melhoradas,  como a  concepção simplista  de que  o
bullying é uma forma qualquer de violência escolar, seja ela física ou verbal. 

Palavras-chave: Bullying. Violência física. Violência verbal.

ABSTRACT
Bullying is becoming more and more present in our society, as a consequence this reality is
much more present in schools, where it affects the relationship of the entire school community
and  student  performance.  Given  this  fact,  it  is  necessary  that  professionals  from school
institutions have knowledge about bullying. Through this article,  we tried to present what
bullying is, the behavior of victims and aggressors, how Brazilian law deals with the topic,
what measures schools use with their students to reduce this aspect of school violence and
what  are  the  methods  to  achieve  this?  family  support.  The  methodology  used  was
bibliographic research, using authors such as Olweus, Fante and others, and the qualitative
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research analyzed the opinions of students and education professionals. The main objective of
the article is to discuss bullying from the perception of those surveyed, clarifying its concepts
and characteristics and verifying how this theme is worked on in schools currently within it
and with those responsible for the students.  It  was found that this  topic  still  needs to  be
studied much more by the school as well as the ways of intervention need to be improved,
such as the simplistic conception that bullying is any form of school violence, be it physical or
verbal.

Keywords: Bullying. Physical violence. Verbal violence.
1 INTRODUÇÃO

Nas instituições escolares o bullying é um problema que afeta o desenvolvimento

educacional e social dos alunos, sendo observado como uma forma de agressão. 

Entretanto,  por  vezes  é  negligenciado  pelas  instituições,  que  não  possuem

métodos  para  lidar  com possíveis  soluções  para  o  problema,  inclusive  observando  certo

modismo por parte da mídia, quando o divulga. Como Calhau sustenta que um dos erros que

devem evitar numa avaliação de situação ou não de bullying é a precipitação. Os céticos da

existência do bullying criticam o suposto “modismo” da mídia, professores, psicólogos etc.,

que,  segundo  eles,  apontam  bullying  em  todas  as  situações  de  conflito  de  grupos  com

indivíduos.  Em parte,  dá  razão  a  esses  críticos.  Há  excessos,  principalmente,  quando  há

interesse mais afoito da mídia em divulgar o caso. (2010, p. 7).

Os  sentimentos  causados  pelo  bullying para  a  criança  e/ou  adolescente  são

bastante  intensos,  podendo  causar  bloqueio  emocional.  Nesse  sentido,  prejudica  o

desenvolvimento do indivíduo, influenciando-o com sentimentos negativos e causando baixa

autoestima, isolamento social e falta de confiança. 

O fenômeno  bullying  é descrito  por  Olweus (SÔNIA, 2010) como um ato  de

violência física e/ou verbal, podendo trazer diversas consequências à vítima, a qual, alvo de

um  agressor,  tende  a  guardar  os  problemas  para  si,  não  compartilhando  com  a  equipe

pedagógica  e  com os  pais  ou  guardião  legal.  O resultado:  fica  submissa ao  medo,  tendo

receios e inseguranças. E, a partir desse quadro, a vítima termina por agravar ainda mais o

problema a ser resolvido. 

Este trabalho acadêmico pretende trabalhar com a seguinte problemática: Qual a

importância  de  se  conhecer  o  que  é  o  bullying  para  combatê-lo  melhor  nas  instituições

escolares?.  Em  pesquisar  como  lidar  com  os  alunos  sobre  o  fenômeno  do  bullying.  A

motivação pelo tema ocorreu porque esta problemática esteve presente na escola e na vida

pessoal do autor deste estudo, dificultando a aprendizagem e o desenvolvimento. 



Em 2016, entrou em vigor a Lei nº 13.185, onde o bullying é visto como um problema

sistemático pela Constituição Brasileira.

O  artigo  científico  trabalhará  com  a  temática  da  pesquisa  com  principais

objetivos.  Serão  respondidas  perguntas  relacionadas  ao  comportamento  das  vítimas  e

agressores;  a  origem  do  nome  bullying;  se  existem  leis  para  este  conteúdo  específico.

Averiguando a opinião das pessoas sobre o bullying, perguntando principalmente sobre como

ele se caracteriza. Pretende identificar o bullying, bem como os métodos utilizados para lidar

com o problema e meios de prevenção e posvenção relacionados. Igualmente será informado

aos pais sobre como perceber a possível existência e relação aos filhos. 

Outro objetivo basilar diz respeito à contribuição deste estudo para a importância

da capacitação dos professores sobre o tema ressaltando a importância das intervenções da

escola e do conhecimento sobre o assunto.

2 BULLYING E SUA HISTÓRIA, TIPOS, INTERVENÇÃO

 

Foi  o pesquisador  Dan Olweus  (SONIA,  2017,  p.  32)  que  criou  os  primeiros

critérios sobre o bullying, trabalhados no começo do século XX. Mas o fenômeno é tão antigo

quanto a escola, quando foi possível diferenciar especificamente tal problema de outros atos

violentos. 

A definição no bullying das demais manifestações violentas ocorreu em 1983, na

Noruega, por meio de uma pesquisa de larga escala em nível nacional, com mais de 84.000

alunos  participantes,  e  também  entre  300  e  400  professores  e  1000  pais  de  estudantes

espalhados nos vários graus de ensino. 

A partir da pesquisa se elaborou um questionário com 25 questões de múltipla

escolha com variados temas sobre a frequência e tipos de agressões, assim como os tipos de

agressores.

2.1 Bullying: origem, conceito, tipos, vítimas e agressores

De acordo com Fante (2005, p. 46), o  bullying acontece em todas as escolas do

mundo, com maior ou menor incidência e independentemente das características culturais,

econômicas e sociais. 

No Brasil o quadro é recorrente: já foram registrados vários casos de violência em

escolas de diversas  cidades  do país,  e  também em Goiânia e  São Paulo,  onde ocorreram



atentados que tiraram a vida de professores e de alunos. Inclusive,  há relatos de  bullying

causados por adultos traumatizados, que cometeram atrocidades nas suas antigas escolas e

depois o suicídio.

2.1.1 O conceito de bullying

O bullying pode ser considerado um ato de violência bem definido. E possui um

conceito eficientemente delimitado por Fante: 

O bullying é um conceito específico e muito bem definido, uma vez que não se deixa
confundir com outras formas de violência. Isso se justifica pelo fato de apresentar
características próprias, dentre elas, talvez a mais grave, a propriedade de causar
traumas ao psiquismo de suas vítimas (p. 30). 

Como  já  destacado,  o bullying é  tão  antigo  quanto  a  escola,  e  seu  estudo

sistemático se dá desde 1970. Mas foi em 1983 que o pesquisador Dan Olweus criou critérios

para classificar e especificar este fenômeno, e através dos resultados de sua pesquisa publicou

o livro  Bullying at School.  E por resultado do pesquisador o termo  bullying  surgiu sendo

associado a atitudes ameaçadoras, principalmente entre crianças e adolescentes. 

O MEC em seu portal apresenta o bullying como “anglicismo que se refere a atos

de intimidação e violência física ou psicológica, geralmente em ambiente escolar”. Esclarece

também que o  bullying se diferencias das brigas escolares,  que essas até são esperadas e

normais,  porém  quando  um  aluno,  ou  grupo  de  alunos  começa  a  apresentar  um

comportamento  de  perseguição  a  um  ou  mais  alunos,  sendo  uma  rotina  começa  a  ser

preocupante e ser caracterizado como bullying.

2.1.2 Comportamento no bullying

Após  a  ocorrência  do  bullying,  sabe-se  que  a  pessoa  apresenta  diversos

comportamentos como depressão, baixa autoestima, medo, insegurança. 

De acordo com Fante os seguintes aspectos são destacados: 

 Vítima  típica:  apresenta  aspecto  físico  de  sensibilidade,  timidez,  passividade,

submissão,  insegurança,  baixa  autoestima,  dificuldade  de  aprendizagem,  ansiedade,

aspecto  depressivo  e  coordenação  motora  deficiente.  Fisicamente  é  mais  frágil,

comparado com o aspecto de seus companheiros, tem medo de sofrer algum dano, de ser

fisicamente  ineficaz  nos  esportes  e  nas  brigas,  tem dificuldades  de  se  impor  e  não

apresenta comportamento agressivo. Geralmente relaciona-se melhor com adultos do que

com crianças de sua idade.



 Vítima provocadora: é o aluno provocador, mas que não possui habilidades para lidar

com as consequências de suas provocações. Briga quando é atacada, mas não consegue

resolver  a  situação.  Pode  apresentar  características  de  hiperatividade  ou  ser  inquieta,

dispersiva e ofensora. 

 Vítima agressora: é representado pelo aluno que transfere todo seu sofrimento para

outro, reproduzindo as agressões sofridas em um aluno mais frágil que ele. Contribui com

o aumento no número de vítimas.

 Espectador:  é  o  aluno que testemunha todo o  sofrimento  da  vítima,  mas  não tem

coragem  de  denunciar  por  medo  de  represália  dos  agressores.  Com  medo  de  se

transformar no próximo alvo, o aluno que testemunha as agressões tende a se afastar da

vítima, contribuindo com o processo de exclusão (FANTE, 2005, p. 72).

2.1.3 Os tipos de bullying

O  bullying pode  ser  considerado  um  objeto  de  estudo  recente.  Ana  Beatriz

Barbosa Silva afirma que pode ser manifestado através de violência verbal,  física,  sexual,

psíquica e virtual. E, em torno do tema, há as seguintes características e tipologias:

 Bullying:  a  palavra  inglesa  bullying,  que  ainda  não  tem uma  definição  única  em

português,  se  refere  a  atitudes  ameaçadoras  que  afetam,  principalmente,  crianças  e

adolescentes;

 Cyberbullying: é o bullying virtual, em que o agressor fica no anonimato e usa perfis

falsos nas redes sociais, os ataques virtuais podem ser realizados por postagens ofensivas,

propagação de calúnias, compartilhamento de fotos;

 Sexting: é um ato de violência sexual em que os jovens e adolescentes usam os meios

de comunicação para trocar, divulgar e publicar fotos de si ou de outros;

 Flaming: é um ato de violência que ocorre em salas de diálogo; concretiza-se quando

se  mandam  mensagens  ofensivas  para  provocar  reações  hostis  no  contexto  de  uma

discussão.

Como visto pelos tópicos, o meio que é utilizado para cometer esses atos é bastante
diversificado, não fica preso há simplesmente a violência física mas também psicológica e
utiliza do ambiente virtual para causar transtorno e constrangimento as suas vítimas.

2.1.4 Os agressores

Geralmente os agressores são alunos populares que possuem alto status na escola.

Gostam de agredir e humilhar aqueles que consideram inferiores para aumentarem o seu ego e



seu senso de superioridade, ou causam intimidação aos colegas para chamar atenção dos seus

pais. Vaz sustenta:

Os agressores, quando discentes, em geral são alunos populares que aproveitam o
status  adquirido para  agredir  ou humilhar  o  sujeito  que  não  lhe  causa  simpatia.
Outras vezes são adolescentes que buscam chamar a atenção por conta de situação
familiar, buscando chamar a atenção de seus pais através de atos indisciplinares no
colégio (VAZ, 2017, p. 12). 

Fante descreve os agressores tendo a mesma idade ou sendo mais velho que a

vítima. Além disso, são fisicamente maiores, mais dinâmico nos esportes e nas chamadas

“brigas”.  Vangloriam-se  da  superioridade,  intimidam,  ameaçam,  dominam e  subjugam os

outros alunos. Têm dificuldades em aceitar normas, irritam-se com facilidade e não aceitam

ser contrariado. São vistos como alunos maus, frios e antipáticos.  Podem se envolver em

condutas antissociais, como roubo, vandalismo e consumo de bebida alcoólica.

Alguns desses  agressores  não passam de vítimas desse ato e descontam a sua

frustação em outros. Mas a maioria dos agressores podem ser caracterizados com problemas

emocionais  ou  problemas  de  aprendizagem;  sentimentos  de  impotência  em  resolver  os

problemas do cotidiano; prática do bullying com o objetivo de humilhar o outro para sentirem

que têm controle; pouca tolerância à frustração; sentimentos de infelicidade relativamente à

escola; envolvimento em comportamentos de risco para a saúde e a tendência de pertencer a

famílias desestruturadas (BOLTON, 1999).

2.1.5 Legislação sobre o bullying

O bullying é reconhecido como uma forma de violência no ambiente escolar, onde

atinge os indivíduos em diversos aspectos. Entretanto, poucos sabem que existem leis para

essa transgressão, como a já citada Lei nº 13.185, em vigor desde 2016. 

Ela classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física

ou  psicológica  em  atos  de  humilhação  ou  discriminação.  A classificação  também  inclui

ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros.

Nesse  contexto,  há  legislações  funcionando  em  outros  países  em  torno  do

fenômeno em foco neste trabalho. A seguir será apresentada uma lista de alguns países, como:

 Filipinas:  a  lei  de  combate  ao bullying oferece  estrutura  para  iniciativas  de

conscientização nacional e políticas escolares. Ela exige que todas as escolas de ensino

fundamental e médio adotem políticas para combater tal problema, e que estabeleçam



mecanismos e requisitos de informação relevantes e delineiem sanções para o caso de não

serem cumpridos.

 Austrália: a Estrutura Nacional para a Segurança nas Escolas (NSSF) foi desenvolvida

em 2003 para promover a iniciativa nacional de combate ao  bullying  e à violência nas

escolas; a NSSF é regida pela lei de apoio à escola - Schools Assistance Act - de 2004.

 Finlândia: a seção 29 da Lei para a Educação Básica declara que todo estudante tem

direito a um ambiente escolar seguro. Devido a essa lei,  as autoridades escolares são

responsáveis em assegurar que os estudantes não sofram violência e bullying na escola.

 Suécia: a lei contra discriminação de 2009 e a lei para a educação em 2010 proíbem

qualquer forma de discriminação e bullying nas escolas.  E em torno dessa última,  as

escolas são obrigadas a investigarem e relatarem todos os incidentes de bullying, além de

ter um plano anual para preveni-lo e combatê-lo. A lei também garante a proibição de

reprimendas contra os que denunciam incidentes de bullying e o direito à indenização,

caso a escola não cumpra com os regulamentos.

 Chile:  a  Lei  nº  20.536 sobre violência  escolar  e  a  Lei  Geral  para  a  Educação foi

aprovada em 2011. No México, por sua vez, a Lei de Proteção dos Direitos da Criança de

2014 exige que as autoridades estabeleçam estratégias para a identificação, prevenção e

eliminação do bullying. De acordo com essa norma, os servidores públicos e funcionários

escolares  devem  ser  treinados  para  que  saibam  lidar  com  o  bullying,  e  devem  ser

estabelecidos mecanismos que forneçam cuidado, orientação e proteção às crianças que

estejam sofrendo assédio ou violência nas escolas.

Países que possuem leis mais abrangentes, contra a discriminação e de proteção

aos direitos humanos:

 Reino Unido: o  bullying  é contemplado pela Lei de Educação e Inspeção de 2006,

Regulamento Padrão para as Escolas Independentes de 2010, Lei do Estatuto da Criança

e  do  Adolescente  de  1989,  Lei  contra  o  Assédio  de  1997,  Lei  contra  Comunicações

Maliciosas de 1988, Lei sobre Comunicações de 2003 e Lei da Ordem Pública de 1986.

De  acordo  com  essas  normas,  as  escolas  têm  a  responsabilidade  de  implementar

estratégias efetivas que combatam e protejam que os estudantes sofram bullying.

 Irlanda: as crianças e adolescentes são protegidos do bullying pela Lei de Igualdade,

Leis de Igualdade de Emprego de 1998-2008, Lei de Segurança, Saúde e Bem-Estar no

Trabalho de 2005, Lei do Bem-Estar na Educação de 2000 e Lei da Educação de 1998. 



 Estados Unidos: embora não haja nenhuma lei federal específica contra o problema

focado,  algumas  leis,  como  a  Lei  de  Melhoria  das  Escolas  Americanas  e  Lei  de

Segurança  e  Combate  às  Drogas  nas  Escolas  e  Comunidades  oferecem  suporte.  O

bullying também coincide  com assédio  discriminatório,  protegido por  leis  de  direitos

civis federais executadas pelo Departamento de Educação e o Departamento de Justiça.

Estados individualmente instituíram leis e códigos de educação estaduais para prevenir o

bullying e proteger as crianças.

Países que possuem legislações mais específicas para o cyberbullying: 

 Filipinas: a lei de combate ao bullying refere-se explicitamente ao cyberbullying.

 Estados Unidos: o estado da Califórnia aprovou um projeto de lei em 2011 relativo ao

bullying praticado em sites de redes sociais por meio de telefones celulares e de outros

serviços  de  internet.  Esse  projeto  permite  às  escolas  suspenderem os  estudantes  que

praticam essa forma de bullying. 

 Nova Zelândia: adotou uma lei em 2015 que visa impedir e prevenir as comunicações

digitais prejudiciais -  Harmful Digital Communications Act -, reduzir seu impacto nas

vítimas e estabelecer sistemas para solucionar denúncias rapidamente e remover material

on-line prejudicial.  Ela  oferece  diversas  medidas  que  podem  ser  ordenadas  por  um

tribunal  de  primeira  instância,  as  quais  incluem:  a  retirada  de  materiais  on-line;

publicação de retratação ou desculpas; dar o direito de resposta ao reclamante; ou revelar

a identidade da fonte de uma comunicação anônima.

Como o bullying afeta bastante os alunos no ambiente escolar é lógico de pensar

que nações criariam leis que tenha o propósito de impedir esse tipo de violência sobre eles e

os meios utilizados.

2.2 Métodos preventivos ao bullying

 

A escola como uma instituição de ensino que fornece conhecimento, tem o dever

de formar cidadãos com senso moral e ético. Como Minayo cita (1999, p.114) que a escola

deve ser um ambiente que orienta  e  não expõe seus alunos aos perigos,  à  violência  e  às

discriminações. 

Na sala de aula quem tem o papel de orientador aos alunos é o professor onde

deve ser um modelo ético realizando atividades com objetivo de ensinar respeito ao próximo,



no entanto Fante descreve que a maioria desses profissionais se encontram despreparados em

distinguir essas violentas de brincadeiras próprias à idade (p.67).

Como  o  bullying  é  reconhecido  pela  legislação  como  sistema  problemático,

criaram  medidas  de  prevenção  para  serem  praticadas  nas  escolas,  como  mobilizar  a

comunidade  escolar  para  uma campanha  permanente  de  respeito  às  diferenças;  implantar

regras contra o bullying; ouvir sugestões e reclamações dos alunos em relação ao assunto;

estimular os alunos a informarem os casos; interferir diretamente nos grupos, prevenindo que

o bullying aconteça; exibir filmes sobre o tema, para levantar o debate e as discussões dentro

da escola. 

A escola deve promover debates que instrua os alunos sobre as melhores formas

de usar o ambiente virtual, e os professores devem ser atentos a reconhecer as vítimas que

apresentam  um  perfil  inseguro  e  indefeso  enquanto  os  agressores  apresentam  um  perfil

violento, informar a escola e os pais sobre essa situação e prestar serviços nesses casos como

acompanhamento  psicológico,  e  se  necessário  em  casos  graves  realizar  um  B.O.,  sendo

necessário a participação da família onde a instituição estreita a relação entre eles através de

palestras que conscientiza sobre assuntos cotidianos, entre eles o bullying. Como por exemplo

um bate-papo com alguns convidados e os pais e/ou responsáveis para o local.    

3 METODOLOGIA 

O  universo  científico  representa  o  conhecimento  adquirido  através  de  estudos,

pesquisas e/ou práticas, baseado em princípios coerentes. 

Composto por vários conjuntos de saberes em que são elaboradas teorias com seus

próprios estudos e pesquisas científicas aplicadas num conjunto de processos metódicos na

investigação. 

Tudo isso é usado pelo pesquisador para desenvolver seus estudos e investigações

disciplinadas, seguidoras de regras formais para adquirir informações. Importa destacar ainda

que todo este contexto serve para construir hipóteses, as quais, por sua vez, dão suporte à

análise do pesquisador. A metodologia aplicada neste trabalho acadêmico realiza-se através de

um questionário onde será apresentado um número de questões que será abordado a temática

do bullying  a um grupo de 15 a 25 pessoas onde será avaliadas as suas respostas por meio de

uma abordagem qualitativa(GIL,1999). 

 O  lócus desta  pesquisa  ocorreu  por  meio  das  redes  sociais  como  Messenger  e

WhatsApp, por conta da situação atual na sociedade. Os participantes desta pesquisa foram 22



pessoas  graduados  e  graduandos  do  ensino  superior.  Todo  esse  grupo  respondeu  a  um

questionário sobre o bullying no âmbito escolar. Aplicou-se um questionário de 6 questões de

abordagem qualitativa aos pais e membros da escola para se obter informações sobre como o

bullying influencia no ambiente escolar.

4 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS

       Nesta seção apresentaremos perfil dos respondestes e dados coletados através dos

instrumentos de coletas utilizados para realização da pesquisa.

4.1 Perfil dos respondentes

O questionário referente a este trabalho aborda professores, pais e alunos. Totaliza

um grupo de 22 pessoas, sendo 90,9% (n=22) mulheres e 9,1% (02) homens, situados em

faixas etárias onde 31,8% (n=18 a 24 anos), sendo 18,2% (n=25 a 30 anos), sendo 13,6% (n=

30 a 35 anos) e 36,4%(n=35 anos ou mais).

Quanto à escolaridade: graduados, cursando a graduação e superior - incompleto

ou completo. 

Figura 1: Gênero Figura 2: Faixa etária

Fonte: Da pesquisa Fonte: Da pesquisa

Aqui  são  os  gráficos  que  representam  os  22  docentes  que  responderam  esse

questionário de 6 questões, onde é mostrado a porcentagem do gênero onde majoritariamente

foi  o  público feminino que forneceram o seu conhecimento sobre esse assunto e  o outro



gráfico mostra a faixa etária deles onde aqueles que têm 35 anos ou mais foram os que mais

responderam.

4.2- Análise subjetivas do questionário

Sobre  o  bullying  é  importante  saber  como  a  gestão  escolar  age  com essa

problemática e quais medidas devem ser tomadas, por isso essa é a abordagem dessa pergunta

onde analisaremos as respostas dos docentes sobre esse assunto. 

1)  Quais medidas  a Gestão Escolar  deve utilizar  na intervenção do  bullying no ambiente

escolar?

Quadro 1: Medidas para intervenção do bullying
INDIVIDU
O

RESPOSTA

Indivíduo 1 Diálogo sempre com alunos e familiares. 
Indivíduo 2 Campanhas educativas. 
Indivíduo 3 Palestras, movimentos com alunos, rodas de conversa, entre outras ações.
Indivíduo 4 Conversar com os envolvidos e trazer os pais para o ambiente escolar, para uma conversa 

franca e para adotar juntos a melhor solução. 
Indivíduo 5 Debates e dinâmicas, levando os alunos a refletirem.
Indivíduo 6 Ter uma disciplina específica para abordar o assunto e realizar palestras e eventos direcionados

para abordar o tema.
Indivíduo 7 A gestão deve intervir em casos de bullying, com ações que visem erradicar tais 

comportamentos do ambiente escolar.
Indivíduo 8 Requer atenção de pais, professores e gestores, adotando medidas preventivas para com o 

bullying, educando sempre sobre respeito ao próximo e como fazer com que os alunos 
informem sobre possíveis casos.

Indivíduo 9 A intermediação entre o agressor e o agredido. Além de conscientizar os alunos sobre o 
impacto do problema.

Indivíduo 10 Palestras
Indivíduo 11 Realizar projetos que conscientizem as pessoas sobre o que é bullying e a não praticá-lo.
Indivíduo 12 Devem-se buscar métodos que levem para a escola a inclusão de todos.
Indivíduo 13 A família deve estar ciente dos atos de bullying causados pelo filho.
Indivíduo 14 Conscientização com palestras, falas e posicionamentos contra tais atitudes.
Indivíduo 15 Debates e dinâmicas fazendo os alunos refletirem sobre os pontos negativos que causa na vida 

da pessoa.
Indivíduo 16 Trabalhar com as crianças a conscientização de que cada pessoa tem um jeito e que todos 

devem ser respeitados.
Indivíduo 17 A escola como instrumento de compartilhamento de informações e conhecimentos. Devem ser 

propostas palestras de conscientização para os estudantes, trabalhos em equipe  envolvendo 
pesquisas, cartazes, confecção e construção de todo um conteúdo no que diz respeito ao 
assunto abordado.

Indivíduo 18 Procurar investigar as razões de ambas as partes, tanto do agressor quando do agredido, e os 
motivos que levaram ao bullying. Além disso, comunicar aos responsáveis das duas partes, 
pois as famílias, junto à gestão da escola, precisam tomar providências em conjunto.

Indivíduo 19 Antes de tudo, a gestão precisa estar atenta a este tipo de situação. A gestão deve promover 
palestras e projetos explicando o que pode acontecer com quem sofre bullying.

Indivíduo 20 Sempre de maneira informativa, ocorrendo palestras, exibição de vídeos, com a informação 
chegando ao aluno.

Indivíduo 21 Obrigatoriamente com medidas severas, pois o bullying é algo muito perigoso. Precisa ser 
combatido.

Indivíduo 22 Muito provavelmente chamar os pais ou responsáveis, criar palestras e, em último caso, punir 



os responsáveis.

Fonte: Oliveira (2015)

A escola deve realizar palestras que tratam sobre essa temática e atrair a atenção e

colaboração dos pais, também realizar diálogos como os alunos para tratarem essa situação e

apresentar meios de intervenção que será utilizado. 

A equipe pedagógica deve ser a primeira a saber sobre os alunos que estão sendo

ameaçados. E, por sua vez, o diretor e o coordenador devem ser firmes e manter relatórios de

casos que ocorrem nas escolas e informar aos pais e alunos sobre a situação. 

Oliveira  (2015)  explica  em seu  artigo  como  a  equipe  docente  deve  trabalhar

nesses casos, principalmente em relação aos professores que lidam com a situação de diversas

formas. 

Primeiramente já pode ser considerado um senso comum que o bullying é uma forma

de  violência,  mas  se  enganam  com  esse  pensamento  já  que  é  uma  forma  de  violência

específica e conceito definido. 

2) Na sua opinião, como diferenciaria o bullying  da violência escolar?

Quadro 2: Bullying e a violência escolar 

INDIVÍDU
O 

RESPOSTA

Indivíduo 1 Bullying é para humilhar ou diminuir o outro.
Indivíduo 2 Não diferenciaria. 
Indivíduo 3 Acredito que não há como diferenciar, pois ambos irão abalar o aluno. 
Indivíduo 4 Verificando as atitudes dos alunos.
Indivíduo 5  O bullying e uma violência psicológica que constrange a pessoa, [ocorre quando] a violência 

escolar já passa para a agressão física.
Indivíduo 6 Infelizmente não sei como diferenciar.
Indivíduo 7 Não acredito que haja diferença. O bullying é um tipo de violência, sendo psicológica e/ou 

física, comprometendo a vida escolar e pessoal da vítima.
Indivíduo 8 O bullying é carregado sobretudo se não houver intervenção, afetando diretamente o 

psicológico do aluno; já a violência escolar é momentânea, [ocorre]em um pequeno espaço de 
tempo, e [quando], muitas vezes, há agressão física.

Indivíduo 9 Afeta o agredido nos aspectos, psicológico, físico e emocional.
Indivíduo 10 Realização diária de atividades de conscientização da cauda.
Indivíduo 11 Para mim, o bullying é uma violência escolar, porém, na maioria das vezes, prejudica mais o 

psicológico do que o físico.
Indivíduo 12 São duas vertentes muito difíceis de diferenciar, pois o bullying, por diversas vezes, se atrela à 

violência. Entretanto, o bullying muitas vezes é de forma verbal, e se praticado com muita 
intensidade pode se tornar violência.

Indivíduo 13 O bullying é mais torturante  (psicologicamente ) quanto ao tempo de execução.
Indivíduo 14 Uma está relacionada com a outra, acredito que o que possa diferenciar seja que o bullying é 

algo mais constante, afetando física ou psicologicamente (ou até os dois); a violência  escolar 
também tem essa causa, mas talvez ocorra ocasionalmente.

Indivíduo 15 O bullying é uma violência psicólogica. A violência escolar é física.
Indivíduo 16 A diferença é que a violência escolar geralmente tem agressão física.
Indivíduo 17 Acredito que o bullying seja um tipo de violência contra alguém, ou seja, é uma vertente da 



violência.
Indivíduo 18 Talvez a diferença esteja nas agressões físicas que a escolar não possui. O bullying possui as 

agressões física, verbal e psicóloga, sendo assim, há similaridades em ambas as agressões.
Indivíduo 19 Eu acho que uma situação leva a outra.
Indivíduo 20 O bullying afeta um só indivíduo.
Indivíduo 21 Não tem diferença, o bullying  é  uma violência  tão  perigosa quanto qualquer  outra.
Indivíduo 22 Não tem diferença, ambos ocorrem na escola, o que muda é apenas quem pratica.

Fonte: Fante (2005); Sônia (2014)
Observando as respostas desse questionário observa-se uma certa falta de clareza ou

compreensão  sobre  o  tema.   Onde  a  maioria  cita  que  tem o  mesmo  conceito  e  poucos

conseguem diferenciar. O bullying é dito como uma violência bem definida que causa uma

agressão  física  e  psicológica  intimidando  a  vítima  realizado  por  um  agressor  ou  grupo

enquanto a violência escolar é uma agressão física entre dois mais membros.

Constantini (2004, p. 69) explica que o bullying não é como os conflitos normais

ou brigas que ocorre entre estudantes, mas verdadeiros atos de intimidação preconcebidos.

Representa igualmente ameaças que são repetidamente impostas a indivíduos particularmente

mais vulneráveis e incapazes de se defender, o que leva no mais das vezes a uma condição de

sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização.

Como Constantini citou, a violência escolar é considerada um confronto físico,

concretizando-se em formato de brigas escolares; entretanto, o bullying usa violência física e

psicológica, atingindo alguém considerado inferior pelo agressor ou agressores. 

Os  professores  são  vistos  como  modelos  de  educação  para  os  alunos  onde

fornecem conhecimento e valores morais e éticos, na qual deve criar um ambiente que seja

acolhedor, mas quando ocorre o bullying na sala de aula, como deve trabalhar nesses casos e

os métodos que serão utilizadas.

 3) Como os professores devem intervir com o bullying na sala de aula?

Quadro 3: O papel do professor na intervenção do bullying 

INDIVÍDU
O 

RESPOSTA 

Indivíduo 1 Com a participação da gestão e das famílias. 
Indivíduo 2 Relatando à Coordenação e conversando com os alunos quanto ao respeito ao próximo. 
Indivíduo 3 Com diálogo sobre as consequências que o bullying traz para quem sofre.
Indivíduo 4 Demonstrando que é essencial manter o respeito em todos. E que o bullying fere pessoas, e 

que a empatia e o amor ao próximo são mais “legais”. 
Indivíduo 5 Logo assim que percebido, tomando providências cabíveis e levando ao conhecimento da 

família
Indivíduo 6 Trabalhando as diferenças presentes em sala.
Indivíduo 7 Identificando comportamentos de bullying em sala de aula e tomando decisões cabíveis. É 

importante que tanto as vítimas quanto os praticantes sejam ouvidos e, assim, busque-se uma 
solução para o conflito.

Indivíduo 8 Sempre dando voz e vez aos seus educandos, se mostrando aberto ao diálogo e reprimindo os 
agressores.



Indivíduo 9 Mostrando o impacto negativo que causa na vida de uma pessoa.
Indivíduo 10 Em roda de conversa, citando exemplo da gravidade que isso ocorre.
Indivíduo 11 Conscientizando que é errada a prática do bullying e informando aos responsáveis, tanto de 

quem pratica quanto de quem sofre o abuso.
Indivíduo 12 Sabendo orientar seus alunos, e trabalhando em sala de aula para que eles aprendam a 

respeitar uns aos outros.
Indivíduo 13 Realizando projetos com a turma, com toda a escola, e com a família presente.
Indivíduo 14 Advertindo e conscientizando os alunos em relação ao tratamento de uns com os outros.
Indivíduo 15 Chamando a família para resolver assim que perceber.
Indivíduo 16 Mostrando que devem respeitar as diferenças uns dos outros e falando com os pais das duas 

crianças.
Indivíduo 17 O professor deve orientar e estimular o respeito e a necessidade de entender o outro e o 

cultivar a diversidade ou diferenças.
Indivíduo 18 Procurar saber como tudo aconteceu e comunicar à Coordenação sobre o ocorrido. Após, 

juntos, chamar os responsáveis pelos envolvidos do bullying, tanto agressor quanto agredido, 
para assim tomarem as devidas providências.

Indivíduo 19 Mantendo conversas com os alunos sobre o bullying e ficando atentos às reclamações dos 
alunos.

Indivíduo 20 Com aulas referentes ao assunto; a informação de maneira correta é eficaz.
Indivíduo 21 Procurando ficar atento quanto ao comportamento dos alunos, e os conscientizando do perigo 

que é  o bullying.
Indivíduo 22 Não fechando os olhos, ou ignorando como se fosse uma "brincadeira" já é de grande ajuda.

Fonte: Fante (2005); Roger (2003)

As escolas devem realizar palestras que tratam sobre esse tema e convidar os pais dos

alunos  para  discutirem essa  problemática.  Também realizar  projetos  que  envolve  mais  os

alunos como sugestões e reclamações dos alunos em relação ao assunto; estimular os alunos a

informarem os casos; interferir diretamente nos grupos, prevenindo que o bullying aconteça;

exibir filmes sobre o tema, para levantar o debate e as discussões dentro da escola.  

Os professores são vistos como modelos por seus alunos, mas nos casos de bullying na

sala de aula deve ficar atento sobre os comportamentos deles, ser próximo aos alunos, mas

com o despreparo que a maioria dos professores possuem o máximo que intervêm é através de

punição (FANTE, 2005; ROGER, 2003).

De acordo com o Fonte cita o despreparo dos professores em relação à problemática

do  bullying.  Afinal,  o  professor  deve  ser  atento  aos  comportamentos  dos  seus  alunos,

prevenindo a violência e promover a cultura de paz.

A escola tem o papel de fornecer educação a crianças e adolescentes e fornecer

um ambiente acolhedor para eles onde ficam protegidos de qualquer forma de violência e/ou

discriminação e também de tornar eles em cidadãos. Mas qual papel da escola deve tornar em

casos de bullying. 

4)  Em sua opinião, qual o papel da escola em casos de bullying?

Quadro 4: A intervenção do bullying no ambiente escolar 

INDIVÍDU
O 

RESPOSTA 



 Indivíduo 1 Manter a conscientização dos alunos e parentes. 
Indivíduo 2 Promover o respeito. 
Indivíduo 3 Conversar e orientar os pais do que o filho anda fazendo. 
Indivíduo 4 Não aceitar de jeito nenhum e promover debates, palestras com os alunos e toda 

comunidade escolar.
Indivíduo 5 Tomar posição para acabar com a situação.
Indivíduo 6 A escola deve abordar esse assunto, pois ela tem uma grande variedade de público e, dessa 

forma, é viável trabalhar esse tema em seu interior.
Indivíduo 7 A escola tem um papel crucial, podendo estimular ou apaziguar relações conflituosas 

caracterizadas como bullying. É vital que busque erradicar o bullying em suas dependências, 
não permitindo de jeito nenhum que os seus alunos sofram com tal disparate.

Indivíduo 8 Educar para a boa convivência dentro e fora da escola, respeitando o próximo sempre.
Indivíduo 9 Deve ser mediadora.
Indivíduo 10 De imediato um diálogo com a família.
Indivíduo 11 Combater e realizar projetos que conscientizem.
Indivíduo 12 Orientar, apoiar as crianças a respeito de não praticar, e para os que sofrem bullying: precisam

de apoio.
Indivíduo 13 Sempre intervir, mediar, reconstruir conceitos de valores.
Indivíduo 14 Grande, pois é onde essa atitude mais se manifesta.
Indivíduo 15 Tomar posição pensando em minimizar os problemas.
Indivíduo 16 Fazer palestras e conscientizar os grandes danos que o bullying pode causar.
Indivíduo 17 Promover trabalhos de conscientização envolvendo os alunos e destacando a necessidade de 

haver respeito e compreensão de quem é o outro.
Indivíduo 18 A escola tem que estar preparada quando isso acontecer, e ter o melhor entendimento na hora 

de agir nas intervenções.
Indivíduo 19 A escola tem que procurar resolver a situação da melhor forma possível, para as duas partes, 

pois não é só punir quem causa bullying. Tem que fazer com que os alunos reflitam sobre esse
tipo de situação.

Indivíduo 20 A escola é formadora de opiniões, ela tem que se posicionar de maneira educativa e não 
punitiva.

Indivíduo 21 A escola tem de ter um papel importante e ativo em relação à prática do bullying.
Indivíduo 22 Reeducando os responsáveis.

Fonte: Sônia (2014)

O papel da escola em casos de  bullying  deve ser de intervenção nas vítimas e

agressores, saber a fonte desses problemas, saber do perfil da vítima, fornecer palestras que

tratam sobre essa temática,  pedir o apoio dos pais para auxiliar  nesses casos, promover o

respeito entre os alunos, onde as instituições escolares fazem oque está no seu limite para

ajudar, mas precisa da contribuição dos pais e até dos alunos para cumprir esse papel 

E todo o quadro, Minayo et al. descrevem o papel da escola como garantidora do

desenvolvimento  social  e  crítico  do  aluno,  fornecendo  conhecimento  e  o  ajudando  a  se

transformar em um cidadão. Mas ela e equipe asseveram ainda que a escola deve protegê-lo

de atos violentos e discriminatórios, como o focado neste estudo. 

As instituições escolares têm o dever de fornecer educação e tornar crianças e

adolescentes em cidadãos, e por isso tem métodos que sai utilizados para realizar essa tarefa

sando uma delas a intervenção do bullying, mas qual o papel da família nesse processo.



 5) É importante que os pais sejam informados que os seus filhos causam ou sofram bullying

no ambiente escolar? Justifique.

Quadro 5: O auxílio dos pais na intervenção do bullying no ambiente escolar 

INDIVÍDU
O 

RESPOSTA 

Indivíduo 1 Sim. Para saberem o que realmente acontece na escola antes que aconteça uma tragédia. 
Indivíduo 2 Com certeza, pois muitos apresentam comportamentos estranhos ao passarem por situações 

assim.
Indivíduo 3 Sim, para que tomem as providências necessárias. 
Indivíduo 4 Com certeza. A escola e a família precisam caminhar em conjunto, para que a educação 

satisfatória e de qualidade aconteça.
Indivíduo 5 Sim, às vezes os familiares não têm noção do comportamento dos filhos longe de casa.
Indivíduo 6 Sim, pois eles têm papel fundamental para ajudar seu filho a enfrentar o problema.
Indivíduo 7 Sim. A relação família-escola é necessária para combater-se o bullying.
Indivíduo 8 Sim. Pois o respeito ao próximo é fundamental para uma boa convivência em sociedade. O 

diálogo entre pais e filhos é fundamental para que um possível bullying seja contornado da 
melhor forma possível.

Indivíduo 9 Sim. Os pais, juntamente com a escola, são responsáveis pelo desenvolvimento da criança e 
do adolescente; isso está respaldado por lei.

Indivíduo 10 Sim. Para também eles trabalharem isso em casa.
Indivíduo 11 Sim, pois têm que, junto da escola, combater essa prática.
Indivíduo 12 Sim. É fundamental unir a família com a escola.
Indivíduo 13 Sim. A família deve estar ciente do que acontece com o filho, uma vez que o ambiente escolar

também é  local de conceitos morais a serem fixados,  trabalhados,  corrigidos para a 
formação de sociabilização do discente.

Indivíduo 14 Sim, a parte de conscientização não deve ser feita somente na escola; os pais são os principais
responsáveis por essas pessoas; dali deve vir também a  educação. A escola é só um 
complemento do que se é aprendido durante a vida.

Indivíduo 15 Sim, para que providências sejam tomadas.
Indivíduo 16 Sim, pois os pais devem saber o que se passa para ajudar o filho.
Indivíduo 17 Sim. Tanto a escola quanto a família precisam ser informados para  que haja um trabalho de 

parceria e conscientização.
Indivíduo 18 Sim, se os pais não forem informados, como a escola irá intervir? Os responsáveis, pais  das 

crianças ou jovens são o melhor caminho na hora de solucionar o problema, pois terão 
informações importantes para o caso.

Indivíduo 19 Com certeza, pois os pais precisam estar cientes do que ocorre com os seus filhos dentro da 
escola.

Indivíduo 20 Sim, de total importância.
Indivíduo 21 A família precisa tomar conhecimento, isso é  importante,  pois facilita o trabalho no combate

ao bullying.
Indivíduo 22 Obviamente, muitos pais não têm ciência e não sabem como que seu filho passa.

Fonte  Fante (2005)

 

De acordo com Fante (2005), o agressor também pode ser vítima. Isso acontece

no entorno da conexão que envolve sua relação familiar: ele desconta a sua revolta pelos maus

tratos  sofridos  na  violência  doméstica.  Nesse  quadro,  há  falta  de  exemplos  de  modelos

educativos humanistas.

Em outras palavras, a família é muito importante para o combate ao  bullying,

servindo de apoio moral para a vítima e até para o agressor.



A família é um dos principais pilares na formação social de um indivíduo, por isso

deve está presente fornecendo auxílio e segurança para a vítima e também ao agressor, porque

em certos  casos  o  próprio  agressor  desconta  a  sua  raiva  em outros  por  ter  uma  família

desestruturada podendo se meter em atividades ilegais.

O bullying em si  é uma forma de violência  específica que pode gerar  feridas

físicas  e  psicológica  a  sua  vítima  causando  sequelas  nele  como  baixa  auto-estima  e

insegurança,  por  isso  deve  ter  um  profissional  como  psicopedagogo  trabalhando  nessas

situações nos ambientes escolares. 

6) Em sua opinião a escola devia ter um psicopedagogo trabalhando nestes casos?

Quadro 6: O papel do psicopedagogo sobre o bullying escolar 

INDIVÍDUO RESPOSTA 
Indivíduo 1 Sim. Sempre é necessário em qualquer nível de escolaridade.
Indivíduo 2 Sim, pois muitos se retraem.
Indivíduo 3 Sim.
Indivíduo 4 Sim. É muito importante um profissional preparado para auxiliar os alunos em relação às 

dificuldades vivenciadas no ambiente escolar.
Indivíduo 5 Sim, para orientar e ajudar o aluno a compreender porque ele causa tanto mal ao colega. Já 

passei por  bullying e sei o quanto é ruim. Até queria saber a razão de tanta maldade.
Indivíduo 6 Com certeza. 
Indivíduo 7 Não. O mais adequado seria um psicólogo escolar.
Indivíduo 8 Sim. O apoio psicológico é significativo nesses casos.
Indivíduo 9 Sim. O apoio psicológico é de fundamental importância no desenvolvimento educacional do 

aluno.
Indivíduo 10 Sim!
Indivíduo 11 Com certeza.
Indivíduo 12 Sim.
Indivíduo 13 Sim. Um acompanhamento de outro profissional é  um somatório importante para se 

observar e tratar  o bullying.
Indivíduo 14 Seria o mais indicado, mas sabendo das condições precárias na educação que temos, 

principalmente em instituições públicas, compreendemos que tal ação não é possível. 
Portanto, no caso de não se ter um psicopedagogo, faz-se essencial o papel dos professores 
nessas situações.

Indivíduo 15 Sim, para quem sofre o bullying e para quem o pratica, tentando entender a maldade da 
pessoa.

Indivíduo 16 Sim, e em casos mais graves poderiam encaminhar para um psicólogo.
Indivíduo 17 Sim, pois ele será capaz de acompanhar aqueles que sofrem bullying, e ainda poderá orientar

os alunos da escola, a gestão, professores e funcionários envolvidos no ambiente escolar.
Indivíduo 18 Com certeza, assim como em outros problemas que a escola enfrenta no seu cotidiano 

escolar.
Indivíduo 19 Sem dúvida.
Indivíduo 20 Não necessariamente. 
Indivíduo 21 Sim, isso seria importantíssimo, não só o psicopedagogo, mas todo corpo docente.
Indivíduo 22 É quase regra que toda escola tenha um.

Fonte: Lemos (2007)

 

Como o bullying afeta o físico e o psicológico da sua vítima de diferentes formas

podendo apresentar insegurança e baixa interação social, o papel psicopedagogo é importante



nesses casos analisando o indivíduo e descobrindo o que lhe afeta, pode fornecer esses dados

para a escola para saber qual a melhor maneira de intervir e ajudar nesses casos específicos de

bullying.

 Lemos (2007) afirma, no seu artigo de Teoria Psicopedagógica, que o bullying é

considerado  uma  das  atuais  causas  de  problemas  de  aprendizagem,  o  que  possibilita

desarmonia nas dimensões cognitivas, simbólica e corpórea. 

Nesse sentido, há a compreensão de que o psicopedagogo é capaz de analisar a

situação psicológica e física dos alunos, avaliando a situação deles e podendo informar aos

pais e à escola para criar medidas capazes de ajudar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto no trabalho podemos entender que é comum todo mundo pensar, que

o bullying é só mais outra forma de violência nas escolas ou simplesmente uma brincadeira de

mau  gosto.  Nesse  sentido,  existe  a  compreensão  de  que  não  é  levado  muito  a  sério,

principalmente no Brasil. 

Nesse contexto, as pessoas só sabem dessa problemática quando a situação chega

ao  extremo  se  tornando  algumas  vezes presente  no  jornal  retratando  alguém  que  tenha

cometido uma chacina na antiga escola e/ou com suicídio. Tal situação é esquecida depois de

um tempo; e relembrada tempos depois, quando ocorre novamente. 

A pretensão desse artigo é chamar a atenção para a necessidade de se conhecer

mais sobre o bullying, a importância do trabalho das escolas na prevenção e no combate ao

mesmo, como ressaltar a importância da participação da família na atuação junto à escola e

professores.

A pesquisa de campo demostrou a necessidade de se capacitar as escolas como um

todo  e  fornecer  suporte  e  orientação  aos  professores,  para  que  essas  possam  perceber

situações de bullying com mais facilidade e possam atuar com mais assertividade e que a

escola  possa  desenvolver  o  papel  de  multiplicadora  buscando  orientar  os  pais  nessa

problemática. 

A necessidade de se fornecer uma rede de apoio para se trabalhar o bullying nas

escolas e na sociedade se mostra presente na pesquisa realizada. 

Pelo  trabalho  apresentado  foi  ampliado  o  conhecimento  sobre  o  tema

resinificando  algumas  ideias  e  conceitos  sobre  o  bullying  superando  alguns  sentimentos

guardados ao longo da vida.



A partir do estudo apresentados considera-se que algumas propostas de ações ao

combate do bullying podem ser pensadas e postas em prática de forma simples e eficaz.

Essa pesquisa está longe de ser concluída, o propósito desse artigo pode é mostrar

a importância de se conhecer o sobre o bullying nas escolas e também pode ser trabalhadas

com outras áreas como Psicologia e Psicopedagogia para criarem métodos mais efetivos sobre

essa temática.  
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RESUMO

O presente artigo fala da atuação do Coordenador Pedagógico no ambiente escolar. O coordenador pedagógico
pode ser definido como aquele que incentiva a equipe docente, direciona as atividades pedagógicas para que
ocorra qualidade na educação, acompanha o planejamento escolar e dá suporte a rotina diária da escola. Ele deve
ser um agente motivador e incentivador para o bom desenvolvimento de seus alunos, professores e comunidade
escolar. A atuação desse profissional no ambiente escolar é de fundamental importância para o andamento da
instituição.  Observamos  que  uma  atuação  eficaz  gera  resultados  positivos  à  escola.  Os  resultados  são  o
acompanhamento diário das atividades pedagógicas e o aprendizado eficaz dos discentes. Vale ressaltar que nem
sempre este profissional tem um espaço para desenvolver o seu trabalho, pois ele enfrenta desafios, tais como: a
forte demanda de trabalho; atividades que não são bem distribuídas por parte da equipe e a pressão psicológica;
falta  de  tempo  para  executar  as  atividades  cotidianas.  Notamos  que  alguns  profissionais  dessa  classe  não
conseguem deliberar os trabalhos para a sua equipe, resultando assim em um acúmulo de tarefas e em um desvio
de função. Dentro deste artigo, visamos apresentar soluções para essa problemática, traçando meios para que o
desempenho do coordenador enquanto profissional seja executado de maneira adequada. Buscamos estratégias
para  que  ele  possa  desempenhar  as  seguintes  funções:  atuar  como suporte  aos  docentes,  colaborar  com o
aprendizado dos discentes, acompanhar e participar do planejamento escolar. Para compor o presente artigo foi
utilizada uma pesquisa bibliográfica e entrevista qualitativa com coordenadores pedagógicos de três escolas da
rede Privada de Fortaleza. O objetivo deste artigo traçar estratégias para o bom rendimento da escola através da
função do coordenador pedagógico alguns autores que citamos como PILETTI,  Vasconcelos,  Placo, Lima e
Santos Libânio, Lomanico bem como a Constituição Federal de 1998, BNCC e a LDB 9394/96

Palavras-chave: Coordenadora, ambiente, Pedagógico.

ABSTRACT

This article talks about the role of the Pedagogical Coordinator in the school environment. The pedagogical
coordinator can be defined as one who encourages the teaching staff, directs the pedagogical activities so that
quality in education occurs, monitors school planning and supports the school's daily routine. The pedagogical
coordinator must be a motivating and encouraging agent for the good development of his students, teachers and
school  community.  The  role  of  the  pedagogical  coordinator  in  the  school  environment  is  of  fundamental
importance for the institution's progress. We observed that an effective performance generates positive results for
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the school. The results are the daily monitoring of pedagogical activities and the effective learning of students. It
is  worth  mentioning that  this  professional  does  not  always  have  a space  to  develop  his  work,  as  he  faces
challenges  such  as,  the  strong  demand  for  work,  activities  that  are  not  well  distributed  by  the  team  and
psychological pressure, lack of time to perform the tasks. everyday activities. We noticed that some professionals
in this class are unable to deliberate the work for their team, thus resulting in an accumulation of tasks and a
deviation of function. Within this article, we aim to present solutions to this problem, outlining ways for the
coordinator's professional performance to be properly performed. We seek strategies so that he can perform the
following functions: act as support to teachers, collaborate with the learning of students, monitor and participate
in school planning. To compose this article, bibliographic research and qualitative interviews with pedagogical
coordinators from the private network were used. LimaThe objective of this article To outline strategies for the
good performance of the school through the role of the pedagogical coordinator, some authors we cite such as
PILETTI, Vasconcelos, Placo, Lima and Santos Libânio, Lomanico as well as the Federal Constitution of 1998,
BNCC and LDB 9394/96

Keywords: Coordinator, environment, Pedagogical.



1 INTRODUÇÃO 

A educação escolar vem sendo uma temática amplamente discutida no sentido da

formação humana. Com base em tais considerações, o Coordenador Pedagógico representa

um  profissional  responsável  por  contribuir  na  unidade,  engajamento  e  harmonia  no

compromisso de construir uma educação de qualidade. 

De certo, a coordenação pedagógica exerce um papel fundamental para educação

brasileira.  Notamos  que  a  contribuição  dada  pelo  núcleo  gestor  passa  por  diversas

intempéries. Não devemos ignorar que essa etapa também não enfrente dificuldades, limites e

obstáculos.  Muitas vezes,  esse auxílio  não se consolida,  resultando, na falta  de uma ação

pedagógica  e  na  dificuldade  em  conduzir  um  bom  relacionamento  entre  coordenador

pedagógico e os docentes. 

Constatamos que o trabalho do Coordenador Pedagógico é de grande importância.

Por isso vale  ressaltar  os desafios enfrentados pelo o Coordenador Pedagógico de Ensino

Fundamental I no Ambiente Escolar. Pensando nisso o artigo tem como objetivo apresentar

métodos e  leis  para  que  a  rotina  do Coordenador  Pedagógico  seja  organizada  e  exercida

dentro  das  suas  funções  legais.   Dentre  os  objetivos  específicos  estão:  contribuir  para  o

desenvolvimento e a delegação das funções de forma que o Coordenador Pedagógico possa

desenvolver o seu papel de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996. Tal Lei deixa

claro que na escola deve existir uma delegação de tarefas e o apoio conjunto da comunidade e

da instituição de ensino para que a escola tenha seus objetivos alcançados. O Coordenador

Pedagógico  deve  desempenhar  este  papel  para  que  o  ensino-aprendizagem dos  alunos de

ensino  do  Fundamental  I  seja  proativo.  Em  entrevista  aos  coordenadores  Pedagógicos,

observamos alguns relatos sobre a rotina diária da instituição de ensino a qual trabalham.

Nossa investigação tem o objetivo traçar estratégias para o bom rendimento da

escola através da função do coordenador pedagógico. 

Queremos contribuir  com a educação através  deste profissional  que atua nesta

área  e  que  por  vezes,  carrega  uma  grande  responsabilidade  dentro  da  instituição,  uma

sobrecarga na demanda das funções que por vezes não são de sua responsabilidade e que não

possui apoio.

E como surgiu a Coordenação Pedagógica? Segundo Lucila Conceição Pereira a

função do coordenador pedagógico nas escolas ainda é recente, teve origem como supervisão



educacional  durante  o  regime  militar  em 1971,  tinha  como  objetivo  controlar  o  ensino,

fiscalizando os professores e as práticas pedagógicas. Com o processo de redemocratização do

país no ano de 1980, o cargo de coordenador pedagógico passou a ser repensado e deixou de

ser um fiscalizador para se tornar um colaborador da educação (PEREIRA, s.d.).

Mesmo  com  essas  mudanças  o  coordenador  ainda  enfrenta  grandes  desafios

quando se trata de suas atribuições, ou seja, devido à forte demanda grande parte sente-se

pressionado  de  alguma  forma,  e  assim  acabam  cedendo  aos  pedidos  hierárquicos  e

desempenhando funções que não são de seu ofício, quando na realidade o principal objetivo

do Coordenador é acompanhar pedagogicamente a instituição. 

Por outro lado, existem coordenadores que não conhecem o seu papel, como bem

diz a autora Aragão em entrevista ao Site Info Escola Professora da Faculdade de Educação da

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) "eles não sabem os limites de seu papel e, por

isso,  aceitam todas  as  demandas que  lhe  são dadas,  fazendo coisas demais  por  não ter  a

compreensão de que são, antes de tudo, formadores." Existem coordenadores que fazem o

papel do administrador geral da escola, cujo, realiza funções burocráticas de escritório, que

vai desde um pagamento de funcionário a demanda de problemas de manutenção física nas

dependências da escola. 

O coordenador que conhece sua função poderá desempenhar seu papel com êxito,

pois  não  precisará  executar  outras  tarefas  que  não são  do  seu  oficio,  ou  seja,  ele  saberá

trabalhar com sua equipe delegando a cada, seu papel e assim, não ficará sobrecarregado.

O presente  artigo  foi  elaborado  para  aprofundar  os  estudos  sobre  os  desafios

enfrentados pelo o Coordenador Pedagógico de Ensino Fundamental I. Este gestor acaba não

realizando com eficácia sua função devido à falta de planejamento, organização, delegação de

tarefas  e  execução  das  mesmas  por  parte  da  esquipe  escolar.  Em  virtude  destes  pontos

apresentados, vimos à necessidade de facilitar a rotina do coordenador pedagógico de Ensino

Fundamental I no ambiente escolar. Visamos os desafios por ele enfrentados no seu cotidiano

e traçando metas e objetivos a serem cumpridos pela a equipe pedagógica.

Com  a  falta  de  delegação  das  tarefas,  observamos  que  o  coordenador  acaba

deixando de assumir o seu papel que é acompanhar o rendimento dos alunos, dar suporte

pedagógico aos docentes, verificar os planos de aula, organizar projetos para a escola, inovar

nas práticas de ensino aprendizagem com os alunos, estreitar laços dos pais para com a escola.

Por vezes acaba tendo que fugir dessas funções para desempenhar um papel de

administrador e não de coordenador. Estás funções seriam para outro profissional, porém, o



coordenador acaba se permitindo fazer outras tarefas que não condizem com a sua função.

Alguns exemplos dessas tarefas são totalmente contrários, como organizar o banco de horas

dos professores e funcionários, verificar serviços do setor de manutenção da escola.

O  problema  da  pesquisa  são:  os  desafios  enfrentados  pelo  Coordenador

Pedagógico no ambiente escolar? 

O objetivo geral é traçar estratégias para o bom rendimento da escola através da 

função do coordenador pedagógico. 

Como objetivo específicos visamos: facilitar a rotina do coordenador pedagógico

na escola bem como a delegação das tarefas e organização de trabalho para que o coordenador

pedagógico consiga executar a sua função de maneira eficaz e assim possa oferecer suporte a

sua equipe de trabalho.

 Para que o coordenador pedagógico possa desempenhar com êxito a sua função e 

contribuir com o crescimento da escola e com o ensino-aprendizagem de seus alunos é 

necessário que todos possam participar com esse mesmo envolvimento. Ele precisa garantir 

que a hierarquia seja cumprida de maneira justa e clara, ou seja, é preciso que o Estado, a 

Prefeitura, Secretária de Educação, Núcleo Gestor, docentes, discentes, família e comunidade,

todos desempenhem seu papel com a educação. 

Esse  é  ponto  principal  para  que  uma  gestão  democrática  possa  acontecer  de

maneira que todos possam participar ativamente da rotina da escola. Na verdade, é um plano

de ação que precisa ser desenvolvido onde cada um tenha seu papel e consiga cumpri-los,

contribuindo para o crescimento da educação. Assim o coordenador poderá cumprir seu papel

com motivação e proatividade. Pois existe uma diferença entre administrar e coordenar. 

Uma gestão fomentada na parceria,  na democracia e no envolvimento de toda

comunidade  escolar,  tende  a  garantir  ao  coordenador  pedagógico  certa  autonomia  na

organização do trabalho pedagógico. Como preconiza as orientações da LDB 9394  de 1996,

quando delega ao diretor da escola a tarefa de constituir gestão democrática e participativa.

Com a distribuição de tarefas, essa relação pode fomentar grandes conquistas para a escola e

em geral para a comunidade, que desta maneira só terá resultados satisfatórios.

2 REFERENCIAL TEORICO

Nesta seção foi abordada a rotina do coordenador pedagógico, cujo, divide-se nas

seguintes  temáticas:  as  atribuições  do  coordenador  pedagógico;  os  desafios  por  ele

enfrentados; a delegação das tarefas; a gestão democrática e; a coordenação pedagógica na



educação inclusiva. Utilizamos pensamentos de vários autores relacionados a cada temática

abordada pelo o coordenador pedagógico.

2.1 As atribuições do Coordenador Pedagógico

No ambiente escolar muito se fala sobre o papel do coordenador pedagógico e das

exigências que são direcionadas a este profissional,  pois tudo o que acontece na escola é

direcionado para ele, porém, este profissional de educação tem uma série de funções definidas

e  estabelecidas,  e  que  acaba  não  executando  devido  à  demanda  desordenada  de  tarefas

direcionadas  ao  mesmo.  Para  entendermos  melhor  as  atribuições  de  um  coordenador

pedagógico,  traçar  estratégias  para  o  bom  rendimento  da  escola  através  da  função  do

coordenador pedagógico. 

 Piletti (1988, p. 125) aponta algumas:

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência avaliação;
b) fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e aperfeiçoarem-
se  constantemente  em  relação  ao  exercício  profissional;  c)  promover  reuniões,
discussões e debates com a população escolar e comunidade no sentido de melhorar
sempre mais o processo educativo; d) estimular os professores a desenvolverem com
entusiasmo suas atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos
problemas que aparecem.

Até chegar nestas atribuições o coordenador pedagógico perpassa por uma série

de desafios. Parte da classe em questão saber de seus papeis quanto coordenador, mas devido

à hierarquia acabam realizando atividades a pedidos dos gestores e atrapalham suas funções.

Muitas vezes por medo de perderem seus cargos, sentem-se pressionados de alguma forma e

assim acabam cedendo aos pedidos hierárquicos e desempenham funções que não são de seu

ofício,  quando  na  realidade  o  principal  objetivo  do  coordenador  é  acompanhar

pedagogicamente a instituição.

Por outro lado, existem coordenadores que fazem o papel do administrador geral

da escola, cujo, realiza funções burocráticas de escritório, que vai desde um pagamento de

funcionários, a demanda de problemas de manutenção física nas dependências da escola. Para

Vasconcelos (2009, p. 87-88):



A  escola  precisa  de  um  supervisor  que  vê  sua  função  como  essencialmente
pedagógica  que  está  junto  aos  professores,  discutindo com eles  os  problemas  e
buscando as soluções, conhecendo as crianças, enfim, o fato de a escola contar com
alguém preocupado com o ensino e que busca meios de auxiliar o professor a tornar
a  sua  tarefa  menos  árdua  contribui  sobremaneira  para  o  sucesso  da  escola
(VASCONCELOS, 2009, p.87-88).

Conforme a visão do autor, a escola precisa de um coordenador empenhado com

as  atividades  pedagógicas,  dando  total  suporte  aos  professores  em  sala  de  aula,  e  que

conheçam  os  alunos  e  suas  rotinas  dentro  do  cotidiano  escolar.  Afinal,  o  coordenador

pedagógico antes de ser um gestor, ele é um educador. Como educador ele deve ser alguém

comprometido  com  a  educação  da  escola  e  que  visa  o  ensino  aprendizado  dos  alunos.

Somente dessa maneira, ele desempenhará seu papel com maior êxito e motivação.

2.2 Os desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico no ambiente escolar

O coordenador pedagógico passa todos os dias por grandes desafios em sua rotina,

devido à grande demanda por ele enfrentada. Como já pontuamos, sabemos das principais

atribuições  deste  profissional,  porém a  teoria  apresentada é  de  uma forma e na prática  é

totalmente diferente devido a uma série de fatos, nas quais é possível citar: a delegação de

tarefas  não  cumpridas  por  parte  de  membros  da  equipe;  a  falta  de  profissionais  para

desenvolver as atividades necessárias de acordo com a demanda dos setores da escola; os

problemas inesperados relacionados à rotina dos discentes, docentes e familiares; a falta de

apoio dos gestores e do corpo docente, todos estes fatos dificultam na execução do trabalho

do coordenador pedagógico. De acordo, com Placo (2012, p. 47):

O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional é marcado por
experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma atuação desordenada,
ansiosa, imediatistas, e racional às vezes até frenética (PLACO, 2012, p. 47).

Portanto,  a  rotina  do  coordenador  pedagógico  precisa  ser  pautada  com

planejamento, organização e colaboração de todos por parte da equipe para que ele consiga

desempenhar a sua função pedagógica dando total assistência nas atividades de planejamento

da escola e assim trabalhe motivado e com equilíbrio emocional. O coordenador pedagógico,



que antes de tudo, é um professor, sabe que a sua rotina deve ser pautada em um planejamento

e assim facilitara a sua rotina. Diante disso, Lima e Santos (2007, p. 82) apontam que:

Ao coordenador pedagógico é solicitada a realização de qualquer tipo de atividade
cujo  responsável  está  impossibilitado  de  desenvolvê-la  por  sobrecarga,
indisponibilidade ou pela ausência desse profissional na escola, assim, ele se torna
um “faz de tudo”. Fica sob sua responsabilidade realizar trabalhos burocráticos e de
secretaria, substituir professores, aplicar provas para aliviar sobrecarga de horário,
resolver problemas com pais e alunos (LIMA; SANTOS, 2007 p. 82). 

Conforme os  autores,  o  coordenador  enfrenta tantos  desafios  no seu ambiente

escolar  que  acaba  sendo  visto  como  "um  faz  tudo"  e  desta  forma  fica  totalmente

sobrecarregado  e  cheio  de  demandas  que  fogem  ao  seu  oficio.  Seu  rendimento  fica

comprometido devido a tantas atribuições. Por outro lado, ele precisa apresentar resultados à

gestão escolar da escola que exige os dados e o acompanhamento por parte deste coordenador

que precisa  dar  esse  suporte  ao corpo docente,  aos  discentes,  as  famílias  e  as  atividades

pedagógicas.

Essa  realidade  é  expressiva  em  muitas  escolas  da  rede  privada,  cujo,  o

coordenador tem de resolver vários problemas da escola.  Tudo que acontece no ambiente

escolar é direcionado de imediato ao coordenador que por vezes pode estar desempenhando

uma  atividade  e  com  esses  chamados,  precisa  interromper  a  atividade  que  esteja

desempenhando para de imediato atender a outra solicitação. Por ser uma figura que não pode

se  ausentar  da  escola,  tudo  o  que  acontece  até  mesmo na  ausência  do  diretor  escolar  é

direcionado a ele.

2.3 A delegação das tarefas

Nesta  perspectiva,  os  resultados  ganhariam mais  relevância  se  o  trabalho  em

equipe  realmente  ocorresse.  É  verdade  que  há  gestores  que  preferem  logo  repassar  a

responsabilidade de tudo ao coordenador pedagógico e o mesmo acaba se fragmentando e

aceita  essa  responsabilidade  que  não  é  sua.  Para  Libânio  (2004),  a  delegação  de  tarefas

envolve toda equipe em uma mesma perspectiva e gera um comprometimento por parte de

todos. 

Organização e gestão refere-se aos meios de realização do trabalho escolar, isto é, a
racionalização do trabalho e a coordenação do esforço coletivo do pessoal que atua



na escola, envolvendo aspectos físicos e materiais, os conhecimentos e qualificações
práticas  do  educando,  as  relações  humano  inter-relacionais,  o  planejamento,  a
administração, a formação continuada e a avaliação do trabalho escolar (LIBÂNIO,
2004, p. 71).

Para  o  bom  desempenho  da  instituição,  é  importante  que  cada  membro  da

comunidade escolar conheça e execute o seu papel, ciente da importância de seu trabalho para

alcançarem juntos os objetivos da escola. Por este motivo, é de suma importância a delegação

das tarefas. Esta precisa ser pautada no respeito de acordo com a hierarquia, desta maneira

cada membro da escola desempenhará a sua função sem precisar sobrecarregar nenhum outro

colaborador.  Em  relação  ao  coordenador,  ele  ficará  livre  para  exercer  suas  funções

primordiais. Baseado nas ideias de Lomanico (2005, p. 105):

O coordenador pedagógico é o elemento do quadro do magistério em que pertence a
um  sistema  de  supervisão  de  ensino  estadual,  de  estrutura  hierárquica  definida
legalmente, desempenha funções de assessoramento ao diretor da escola a quem está
subordinada.  Sua  situação  funcional  é  definida  legalmente,  para  exercer  suas
atribuições, dispõe de autoridade por delegação e pela competência (LOMANICO,
2005, p. 105).

Como  vimos,  o  coordenador  pedagógico  precisa  ser  alguém  de  confiança  e

comprometido com a instituição, ou seja, o seu papel é de fundamental importância para a

escola, bem como em todas as profissões existe a hierarquia, dentro da escola não e diferente,

no caso do coordenador,  ele  é subordinado ao diretor  escolar,  a  quem deve obediência  e

resultados  dentro  do  seu  trabalho.  Como  todo  líder,  ele  precisa  ser  exemplo  aos  seus

liderados, o coordenador deve primeiramente respeito aos seus superiores, desta forma ele

exerce  a  hierarquia  e  a  sua  delegação de  tarefas  e  será  um modelo  de respeito  aos  seus

subordinados.

2.4 Gestão democrática

A rotina de um coordenador pedagógico nunca se repete, pois, todos os dias, ele é

surpreendido por uma avalanche de acontecimentos que tomam conta do seu cotidiano escolar

e que ele precisa resolver tudo de imediato. Dentre eles, estão às crianças que por ventura se

machucam, ou aqueles alunos que precisam sair de sala, pois não estão bem por questões

disciplinar  naquele  dia  para  estarem  em  sala  com  o  restante  da  turma  e  com  isso  são

encaminhados para a coordenação pedagógica.



Por isso, é necessária uma gestão democrática onde aconteça a participação da

comunidade, da família e de toda a equipe pedagógica, assim o coordenador irá trabalhar em

conjunto. 

Uma realidade que acontece muito com os coordenadores pedagógicos do ensino

fundamental I é em relação à rotina dos alunos na escola, por exemplo: os alunos que por

motivos  de  indisciplina  ou  até  mesmo  de  saúde  precisam sair,  se  ausentar  da  sala,  são

direcionados à sala da coordenação pedagógica fazendo com o que o coordenador dê uma

atenção a estes casos, e com isso interrompa toda a atividade que estaria executando naquele

momento.  Dentro desta realidade,  o coordenador se depara com problemas em relação às

famílias dos discentes que não são tão presentes na escola.

Com a participação da comunidade escolar em caso de indisciplina do discente, a

escola em parceria com a família poderia criar meios de diálogos para que esta má conduta

dos alunos fosse resolvida de maneira humana e afetiva, porém, na pratica nem sempre isso

acontece, existem casos que o coordenador acaba tendo que ficar com aquele aluno em sua

sala, ou até mesmo parar toda a sua rotina para dá uma atenção especial aquele aluno. 

É importante que a comunidade escolar trabalhe de mãos dadas com o mesmo

objetivo  e  que  a  escola  ofereça  suporte,  tais  como  o  setor  de  psicologia  para  dar  um

atendimento  especializado  nestes  casos  e  não  simplesmente  atribuírem  toda  a

responsabilidade ao coordenador.

A participação democrática é de responsabilidade de todos como diz a LDB, Lei

que estabelece o princípio da gestão democrática, cita que é necessário que a escola introduza

através de meios coletivos à participação de toda a comunidade escolar. Portanto, a Lei é clara

em relação aos princípios democráticos da escola.

Art.14. Os sistemas de ensino definirão as normas de 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 político pedagógico da escola; II – Participação das comunidades escolar
e local em Conselhos Escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).

Como vimos, a participação de todos os membros da comunidade escolar é de

fundamental importância para o andamento da instituição de ensino, se cada um fizer a sua

parte, nenhum colaborador ficará com sobrecarga e para o coordenador pedagógico não será

diferente. Ele cumprindo o seu papel, certamente poderá executar suas funções primordiais



que é acompanhar o processo pedagógico da escola, o acompanhamento ao corpo docente e o

acolhimento aos discentes.

De acordo com a BNCC (2017), dentro da escola é preciso que aconteça uma

cooperação entre diretor e coordenador pedagógico, cujo, essa junção acarretará na chamada

dupla  gestora,  onde  esta  parceria  dará  ao  coordenador  pedagógico  total  acesso  a  gestão

escolar que possibilitará para que as melhores práticas sejam exercidas dentro da escola. Está

dupla atua como guardiã das ações que visam às aprendizagens e ao desenvolvimento de

todas as crianças e jovens participantes da comunidade escolar. 

Dentro desta ótica, os integrantes da gestão escolar devem ir além de dirigir e

coordenar  os  trabalhos  da  instituição,  essa  dupla  precisa  utilizar  formas  eficazes,

metodologias  e  recursos  financeiros  em  função  da  melhoria  da  escola.  Também  devem

assegurar que as atividades executadas na escola e fora dela, sejam baseadas em decisões

coletivas para garantir a junção escola e comunidade. Com isso devem apresentar propostas

de trabalho voltadas  para promover  e manter  relacionamentos  pessoais  e  sadios  se  quiser

alcançar sucesso nos objetivos almejados no ensino e aprendizagem dos alunos.

2.5 A Coordenação Pedagógica na Educação Inclusiva

Conforme a Constituição Federal de 1988, Art. 205. A educação, direito de todos e

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – Liberdade de
aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  o  pensamento,  a  arte  e  o  saber; III  –
Pluralismo de ideias e  de concepções pedagógicas,  e  coexistência de instituições
públicas  e  privadas  de  ensino; IV  –  Gratuidade  do  ensino  público  em
estabelecimentos oficiais; V – Valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira,  com ingresso exclusivamente por
concurso  público  de  provas  e  títulos,  aos  das  redes  públicas; VI  –  Gestão
democrática  do  ensino  público,  na  forma  da  lei; VII  –  Garantia  de  padrão  de
qualidade; VIII  –  Piso  salarial  profissional  nacional  para  os  profissionais  da
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (EC no 19/98 e no 53/2006).

Diante de todos os princípios, cabe ao coordenador pedagógico inserir todas as

crianças  com  dificuldades  de  aprendizagem  ou  com  deficiência  na  escola,  garantindo  e



assegurando a cada uma delas o direito à educação, e promovendo a inclusão social dentro da

instituição.

Nos últimos  anos a  meta  da  educação inclusiva  no Brasil,  foi  de assegurar  o

direito de educação a todas as crianças com deficiência dentro da escola regular. Esta prática

acontece para que a criança esteja inclusa dentro de todo o processo educativo.

O coordenador pedagógico precisa está atualizado e preparado para esta demanda,

pois ele juntamente com o corpo docente da escola deve criar métodos para que as crianças

tenham a possibilidade de desenvolver o aprendizado. 

Em entrevista  à  Equipe  Diversa,  Katia  Cibas  e  Regina  Mercúrio,  do  Instituto

Rodrigo Mendes (IRM), a coordenação pedagógica tem um papel fundamental nessa missão.

Conforme  as  especialistas  lembram,  os  coordenadores  são  responsáveis  por  articular  os

saberes da equipe. Junto a cada professor, ajudam a pensar em atividades para as turmas e,

coletivamente,  “garantem e  mediam a troca  e  compartilhamento  de  experiências  entre  os

docentes” (DIVERSA, 2019).

Com base no pensamento das autoras, o coordenador pedagógico tem um papel

fundamental  para  o  desenvolvimento  da  inclusão  dentro  da  escola.  O  coordenador  como

também é um educador, deve pensar em primeiro lugar no resultado da aprendizagem deste

aluno, bem como em parceria com a direção escolar proporcionar às crianças, o seu bem estar

e interação dentro das dependências da escola. 

Ele deve pensar e articular um leque de possibilidades dentro deste universo do

saber, para que o direito a educação seja assegurado a todos. O coordenador pedagógico como

um agente  incentivador  e  motivador  deve  dar  suporte  ao  corpo  docente,  auxiliando  nas

atividades desenvolvidas, nos planejamentos e nos projetos desenvolvidos na escola.

3 METODOLOGIA 

3.1 Abordagem e tipologia da pesquisa 

          A abordagem adotada na pesquisa sedimenta-se na abordagem qualitativa que segundo

Triviños  (1987)  cabe  enfatizar  que  para  o  pesquisador,  que  utiliza  o  enfoque  qualitativo,

poderá  contar  com  uma  liberdade  teórico-metodológica  para  desenvolver  seus  trabalhos.

Foram entrevistados três coordenadores pedagógicos de ensino fundamental I de três escolas

da  rede  privada  de  Fortaleza,  na  qual  os  entrevistados  relataram  sobre  suas  rotinas

pedagógicas.



Para Rosa e Arnoldi (2006) a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados

considerada  como  sendo  uma  forma  racional  de  conduta  do  pesquisador,  previamente

estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira

mais completa possível, com o mínimo de esforço de tempo. 

Outro método abordado foi a pesquisa bibliográfica que segundo Chiara (apud

KAIME, et al, 2008) é feita com um intuito de levantar um conhecimento disponível sobre

teorias, afim de analisar e produzir um objeto. Durante as etapas da pesquisa foram citados

vários autores que contribuíram para a intervenção das entrevistas. 

Estas entrevistas foram realizadas com três coordenadores de três escolas da rede

privada no ensino fundamental I, sendo duas coordenadoras pedagógicas e um coordenador

pedagógico. As escolas estão localizadas em Fortaleza, sendo de diferentes bairros. 

Dar voz aos coordenadores foi um ato que enriqueceu muito nossa pesquisa, pois

trouxe a hermenêutica da teoria para a prática, uma vez que através de suas vivencias diárias,

vimos que a realidade é composta por muitas experiências.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para  o  desenvolvimento  desta  etapa  de  pesquisa,  encontramos  um  pouco  de

dificuldade em relação ao acesso aos entrevistados. A principal adversidade encontrada foi à

falta de tempo por parte dos coordenadores, pois todos os entrevistados relataram que não

podiam parar suas rotinas para ceder à entrevista devido à forte demanda de tarefas. 

Outra objeção encontrada para a elaboração da pesquisa foi o receio por parte dos

coordenadores, pois alguns não quiseram participar da pesquisa por medo de se exporem,

mesmo estando cientes de que não teriam suas identidades expostas. Por este motivo, não

aceitaram o convite. 

Na ocasião um coordenador relatou que não poderia conceder a entrevista para

não comprometer  o  seu  trabalho.  Outro  coordenador  também não aceitou  participar,  pois

relatou que se sente oprimido em relação a sua função e demostrou insegurança em relação ao

comprometimento com o seu trabalho na instituição.

A  seguir  veremos  os  dados  e  as  análises  das  respostas  apresentadas  pelos

entrevistados, nas quais estão expostas em quadros.

Questão 1 - O líder escolar que delega, envolve professores e demais funcionários da escola.

Você quanto coordenador pedagógico como executa essa prática de delegação das funções?



Quadro 1 - A delegação de Tarefas.

P1

O coordenador pedagógico convive com antagônicas condições de trabalho o tempo todo. A ferramenta
mais abundante e desafiadora é o corpo docente da escola. Para coordenar, planejar e acompanhar todos
os processos didáticos sugeridos pelos professores, afinal, competência de sala de aula é do professor.
Desta forma, procuro estabelecer no ambiente educacional de trabalho uma coordenação democrática e
participativa, promovendo a mediação entre escola e família para favorecer um bom desenvolvimento
das atividades pedagógicas e fortalecendo nos profissionais a capacitação e motivação. Esta última,
considero de suma importância para alcançar a qualidade de ensino tanto desejada.

P2

Não tenho encontrado dificuldades na atitude de delegar funções, pois trabalho com um grupo coeso
que está junto a bastante tempo, e temos o costume de compartilhar responsabilidades. Sinto que esta
atitude ajuda na conscientização do grupo, quanto aos desafios de gestão e também me aproxima das
dificuldades enfrentadas pelos professores. Esta atitude pode gerar complicações a priori, quando se
trata de um consenso, mas costuma finda em melhores decisões, já que consideramos todas as opiniões.
Para além disto, todos se sentem responsáveis quando alguma ação não dá certo, fazendo com que todos
assumam atitude reflexiva e contribua com soluções para as atividades futuras.

P3
Penso que o líder não deve apenas "delegar" e sim ser exemplo diante de sua equipe, assim como estar
ao lado conduzindo no exercício e prática das funções a serem desenvolvidas até mesmo para que ele
alcance o que se deseja.

Fonte: Da pesquisa (2020).

Foi perguntado sobre como delegam as funções na escola. Na visão da primeira

entrevistada, coordenadora pedagógica de uma escola da rede privada, seu maior desafio é na

delegação de tarefas junto ao corpo docente, e o acompanhamento nas atividades pedagógicas

tais como os planejamentos. 

Já o entrevistado dois, também coordenador de uma escola da rede privada, diz

não ter muitas dificuldades, pois procura ter um relacionamento cordial com a equipe e assim

facilitar  nesta  distribuição.  Quanto  à  entrevistada  três,  coordenadora  também  de  uma

instituição de ensino privada, para ela, delegar tarefas vai além de pedir, e sim ir à frente da

equipe e dá o passo inicial aos trabalhos. 

Na visão de Luck (2001), o líder escolar que delega, envolve, como companheiros

de trabalho, professores e demais funcionários da escola, no processo de tomada de decisão,

criando  também,  desta  forma,  seu  comprometimento  com  as  decisões  tomadas.  Esta

delegação é de importância para o rendimento da escola, ou seja, está relação de cordialidade

e respeito tem que haver entre corpo docente e Coordenação Pedagógica.

Questão 2 - O Coordenador Pedagógico tem como principal função planejar e executar todo o

processo Didático da instituição. Baseado na sua experiência cotidiana quais os desafios você

tem encontrado para assumir está função?

Quadro 2 - Planejamento de Rotina

P1 Esta é uma pergunta com muitas respostas. O cotidiano do coordenador pedagógico acaba não sendo o



ideal  pelas  muitas  atribuições  que  são  indiretamente  impostas:  Apoio  integral  à  direção,  suporte  à
secretaria nos serviços burocráticos e financeiros, liberação e permissão dos alunos ao acesso à escola e
substituição de professores que venham a faltar. Em decorrência disso, o que de fato é atribuição da
coordenação deixa ser prioridade. Gostaria de citar o autor José Leão Falcão Filho, que relata na obra:
Supervisão: uma análise crítica das críticas, outros desafios encontrados pelo coordenador: Problemas
ligados às características de vida do aluno, o seu ambiente familiar, às suas relações com os pais, às suas
condições de saúde e nutrição; igualmente aspectos ligados à sua história escolar, seu aproveitamento
em outras séries e outras matérias, suas relações com outros professores e com colegas; todos esses
aspectos,  ligados  à  vida  do  discente  fora  da  sala  de  aula,  interferem  no  seu  aproveitamento  e,
consequentemente no trabalho do professor.

P2
Sempre  tenho dificuldades  para  atender,  dentro  do  planejamento,  todas  as  urgências  e  solicitações
presentes. Neste processo, é necessário tem uma visão ampliada e costumo solicitar aos meus pares que
revisem sempre os planos elaborados.

P3
As urgências e emergências diárias. Acabam ocupando um espaço maior. Porém, o desenvolvimento de
planejamento assim como a prática. Hoje, como por exemplo diante da pandemia a cada dez minutos
temos uma decisão a ser tomada.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A segunda pergunta direcionada aos entrevistados foi em relação aos desafios por

eles enfrentados quanto à execução de suas atividades pedagógicas.

Os três entrevistados pontuam seus desafios diários em relação a forte demanda

por eles executadas que foge as suas atribuições pedagógicas, ou seja, eles acabam por não

realizarem o que de fato é de seu oficio para a realização de tarefas paralelas e por uma

dinâmica escolar que pode mudar o tempo todo e isso dificulta em seus trabalhos. Tomando

como base o que cita Luciana Alvarez em entrevista a docente da Faculdade de Educação da

USP Cecilia Hanna Mate, por não ter garantia, o coordenador fica numa posição frágil, sem

certeza de continuidade, sem saber se vai estar lá amanhã.

Questão 3 - De acordo com a lei 9394/96 o Coordenador Pedagógico precisa ter autonomia

para desempenhar com êxito as suas funções Pedagógicas. Baseado nesta afirmativa, como

você analisa este processo de autonomia em seu ambiente escolar?

Quadro 3 - Autonomia para o desenvolvimento de trabalho

P1

Como a escola está pautada em uma gestão democrática, posso dizer que a autonomia como princípio
fundamental está presente no cotidiano. As ações não são repassadas com autoridade, imposição, mas
com liderança e respeito a todos os profissionais, alunos e familiares. É claro que, autonomia, se trata de
uma conquista diária. Pelo trabalho desenvolvido, pelas ações e atitudes, pelas relações com a equipe de
trabalho (gestão, corpo docente, corpo discente, família, outros profissionais), entre outras. É importante
considerar que também é um desafio, ter autonomia, pois em um ambiente escolar há uma diversidade
de ideias e opiniões.

P2

Não tenho encontrado dificuldades neste aspecto, pois foi conquistada a confiança no meu trabalho, no
entanto busco sempre atender as solicitações da gestão e direção, assumindo uma atitude conciliadora.
Quando existe discordância, apresento sempre uma solução possível pois a crítica de pouco vale sem
uma possível solução.

P3
Tenho total apoio e confiança no meu trabalho por meio da direção escolar, assim como uma equipe de
professores comprometidos com o ensino o que me permite ser ouvida assim como exercer a função de
forma autônoma bem parreira com a direção e supervisão pedagógica e equipe de professores.



O  exercício  de  um coordenador  só  acontece  quando  ele  reconhece  que  ele  nada  pode  fazer  sem
valorizar, apoiar e confiar em sua equipe.

Fonte: Da pesquisa (2020).

A última  pergunta  foi  em  relação  à  autonomia  que  é  dada  ao  Coordenador

Pedagógico para o desempenho de suas funções, foram pontuados pelos três coordenadores

entrevistados que todos têm recebido essa autonomia por parte da instituição para que possam

executar  seu  papel  enquanto  coordenador,  segundo  a  LDB  9394/96,  o  coordenador

pedagógico precisa de autonomia para organizar o trabalho pedagógico procurando garantir

no interior da escola uma gestão participativa e democrática. Mediante a isso, os entrevistados

citam que em suas instituições a gestão democrática acontece de forma respeitosa.

Na visão de Vasconcelos (2002), para favorecer a mudança da prática pedagógica,

basicamente, o papel da equipe de direção é criar um clima de confiança, pautado numa ética

libertadora e no autentico diálogo. 

De acordo com o autor o clima de confiança e algo indispensável na função de

liderança  que  ocupa  este  profissional,  para  que  o  coordenador  pedagógico  de  Ensino

Fundamental I consiga exercê-la com total êxito e plenitude, ele precisa ter a confiança e o

apoio  de  sua  equipe,  pois  o  seu  papel  é  de  suma  importância  para  a  educação,  pois  o

coordenador é peça chave que desenvolve junto ao corpo docente os projetos da escola que

refletem diretamente na educação de uma nação (Ibidem).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo traçar estratégias para o bom rendimento da

escola através da função do coordenador pedagógico de Ensino Fundamental I,  pontuando

suas maiores dificuldades quanto à realização de suas funções pedagógicas. A importância

desta  pesquisa foi contribuir  e facilitar  com as atribuições deste profissional  para que ele

consiga  desempenhar  corretamente  suas  funções,  que  tem  como  principal  atribuição  o

planejamento e acompanhamento pedagógico da escola.

Dos resultados alcançados, vimos que através da LDB 9394/96 este profissional

deve ter total autonomia para desempenhar o seu papel quanto coordenador pedagógico que

através desta autonomia poderá delegar as funções de acordo com a hierarquia facilitando o

seu trabalho e deixando claro de que ele tem sua função amparada pela lei.

Como  abordamos  na  pesquisa,  o  coordenador  pedagógico  apresenta  grandes

desafios quanto à execução de suas atribuições, pois o mesmo fica impedido de desempenhar



a sua principal função por conta da má distribuição de tarefas e com isso, ele acaba ficando

sobrecarregado de funções  que não são suas e tendem a prejudicar  todo o andamento da

escola que fica pendente por essa falta do acompanhamento deste profissional nas atividades

pedagógicas da instituição.

Para que o coordenador pedagógico do ensino fundamental  I  consiga executar

suas funções de maneira coesa, ele precisa conhecer o sistema de educação que assegura a sua

principal função dentro da escola, pois através deste conhecimento, ele poderá executar o seu

oficio  delegando  as  funções  e  tirando  dele  o  acumulo  de  funções  que  o  deixam

sobrecarregados  e  assim  o  impedem  de  desempenhar  o  seu  papel  que  é  acompanhar  o

planejamento  escolar,  os  projetos  pedagógicos,  dá  suporte  ao  corpo  docente  dentro  da

realidade de sala de aula e não sofrer um desvio de função. 

As reflexões e as perguntas não cessam com a confecção deste trabalho, uma vez

que é necessário que mais investigações e subsídios sejam difundidos, com a intenção de

proporcionar elementos na questão de se trabalhar no aprofundamento da temática sobre a

importância  do  coordenador  pedagógico  para  o  sucesso  do  processo  de  ensino  e

aprendizagem.

Espera-se que com este material, outros estudantes e educadores de diversas áreas

cujo tenham interesse no assunto, possam manuseá-lo e reparar suas próprias reflexões sobre

o tema abordado, e o principal, que percebam o valor que o coordenador pedagógico tem para

o desenvolvimento da escola.
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