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A HISTÓRIA, FORMAÇÃO E DOCÊNCIA
PROFESSORES DE BALLET CLÁSSICO

DOS

DONADELLI, Danielle Zarantoniello Lima¹

Eixo: formação e gestão

Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo relatar as influências
dos professores na gestão escolar destinadas ao ensino
do ballet clássico. O estudo é realizado, a partir de uma
pesquisa bibliográfica sobre a história da dança, dos
métodos de ballet clássico e a formação dos professores.
A pesquisa leva à discussão da importância da formação
e docência dos professores de ballet clássico, ou seja, as
consequências que afetam diretamente a aprendizagem e
desenvolvimento global dos alunos e a satisfação dos
pais e diretores.
Palavra- chave: gestão escolar, formação, professor.
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Abstract
This research aims to report the influence of teachers in
school management for the teaching of classical ballet.
The study is carried out, based on a bibliographical
research on the history of dance, classical ballet methods
and teacher training. The research leads to the discussion
of the importance of teacher training and teaching of
classical ballet, ie, the consequences that directly affect
students' overall learning and development, and the
satisfaction of parents and directors

Key words: school management, training, teacher.
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Resumen

Esta

investigación

tiene

como

objetivo

relatar

las

influencias de los profesores en la gestión escolar
destinadas a la enseñanza del ballet clásico. El estudio se
realiza, a partir de una investigación bibliográfica sobre la
historia de la danza, de los métodos de ballet clásico y la
formación de los profesores. La investigación lleva a la
discusión de la importancia de la formación y docencia de
los profesores de ballet clásico, o sea, las consecuencias
que afectan directamente al aprendizaje y desarrollo
global de los alumnos y la satisfacción de los padres y
directores

Palabra clave: gestión escolar, formación, profesor.

INTRODUÇÃO

O interesse por esta pesquisa, A História,
Formação e Docência dos professores de ballet clássico
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surgiu a muitos anos, devido os diferentes ambientes,
aulas, professores, aprendizagens vivenciadas durante a
formação clássica e sua comparação com a educação
básica escolar.
A experiência como professora da modalidade
em estudo à vinte anos, coordenadora de escolas de
dança e atualmente idealizadora de um projeto de ballet
na escola pública, foi possível vivenciar inúmeras
situações onde tanto os alunos, pais e a escola eram
prejudicados devido atitudes de professores, como falta
de comprometimento, falta de imagem e auto-imagem do
mesmo, falta de didática e pedagogia e o principal a falta
do papel educacional, pois acreditavam lidar somente
com o aspecto físico do aluno.
Nas escolas de ballet clássico todos são tratados
igualmente, indiferentes principalmente ao aspecto afetivo
(comportamento

sócio-emocional)

e

o

cognitivo

(comportamento intelectual), pois muitos alunos ficam
traumatizados com os gritos durante as aulas, a exigência
da técnica perfeita, a falta de sensibilidade que se é
tratado o seu problema particular interferindo diretamente
na sua aprendizagem.
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Assim o estudo sobre estas diversas situações
teve início com a pesquisa “A importância do respeito ao
desenvolvimento global no ensino do ballet clássico para
crianças de 7 a 10 anos” em 2003, com intuito de relatar
os aspectos positivos do ensino do ballet clássico para
crianças de 7 a 10 anos. Nesta pesquisa, esperava-se
encontrar a influência do professor no ensino do ballet
clássico, e realmente encontrou-se com muita clareza,
obtendo até o número de evasões por causa desta
relação.
Assim os professores meramente reproduzem o
que vivenciaram em sua formação como bailarinos não
refletindo sobre ação e na ação.
Poucos professores para Cury (2003),
procuram conhecer o funcionamento dos alunos para
educar melhor.
São poucos os professores que fazem uma
graduação, possuem somente uma formação de bailarinos
e não de educadores, muito menos possuem visão
gestacional. Desta forma possui-se o conhecimento
necessário para a condução da pesquisa sobre a História,
Formação e docência dos professores de ballet clássico.
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Tendo em vista todos os motivos
anteriores surgiu o seguinte problema de pesquisa:
“Quais as interferências que a história, a
formação e docência dos professores de ballet
clássico causam no ensino da modalidade?”
Assim realizamos um levantamento
bibliográfico sobre a história da dança, o histórico sobre
os métodos de ensino do ballet clássico, as influências
no ballet clássico, o ballet na atualidade, a formação dos
professores do ballet clássico, o vínculo e a influência
na aprendizagem.

HISTÓRICO DA DANÇA
Bertoni (1992) afirma que a dança vem de TAN
que

significa

TENSÃO,

e

que

é

a

maneira

de

manifestação natural que estimula o desenvolvimento
global do homem.
Segundo Portinari (1989), a dança é uma arte
única por não se prender a materiais e ferramentas,
podendo utilizar somente o corpo. É considerada a arte
mais

antiga,

pois

antes

dos

homens

produzirem

instrumentos, armas, utensílios e construírem abrigos,

[12]
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eles batiam pés e as mãos tanto para se comunicar, como
também para suprir a necessidade de se aquecer.
Já

Mendes

(1987) retrata

a

dança

como

movimento, gesto, atividades realizadas em um espaço e
tempo determinado, tendo como estrutura o ritmo.
O autor referido relata que a dança, com o passar
dos anos, foi se tornando mais complexa, começando a
ser executada por pessoas em grupos organizados, que
passaram a desenvolver estudos específicos em espaços
adequados, como ocorreu com o ballet clássico.
Tanto Portinari (1989) como Bertoni (1992)
retratam a importância da dança para a sociabilidade do
homem, proporcionando o agrupamento, a preservação e
a cooperação entre os povos.
De acordo com Bertoni (1992), no período
Paleolítico Superior (25.000 a.C) a dança influenciava o
desenvolvimento global do homem de maneira gradual e
dinâmica a partir da estimulação da observação e do
desenvolvimento de condições de aprendizagem que
impulsionaria seu progresso social, intelectual e humano.

[13]
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No período Neolítico (8.300 a.C), a dança deixou
de ser vista para sobrevivência, desenvolvimento e
organização social do homem e passou a ter um caráter
artístico

devido

ao

gosto

pela

composição

dos

cerimoniais, cultos e ritos. Era praticada pelos sacerdotes
e adequada para homens e mulheres de acordo com as
características dos cerimoniais. (MENDES,1987).
Na

“[…]

Antiguidade,

as

civilizações

iam

crescendo e as formas de dança iam se estruturando e se
tornando típicas dos grupos étnicos e sociais”. (MENDES,
1987, p.12).
De acordo com Bertoni (1992) e Portinari (1989),
a dança esteve na ideologia cultural, política e cotidiana
do povo grego, ou seja, em ritos religiosos, cerimonias
cívicas,

festas,

adestramento

na

militar

educação
e

nas

das

crianças,

atividades

no

cotidianas.

Contribuía para o equilíbrio da mente, aprimoramento do
espirito, preparo físico e intelectual como também
cultivava a disciplina e a harmonia de formas.
Mendes (1987) afirma que devido ao fato da
dança estar presente na cultura grega tornou-se acessível
a todos os cidadãos gregos.
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A partir da dança houve o surgimento do teatro,
do canto, da música, da poesia e de elementos técnicos
utilizados na execução dos movimentos desenvolvidos em
muitas

modalidades,

inclusive

no

ballet

clássico.

(PORTINARI, 1989).
Durante a idade Média Portinari (1989),relata que
cristianismo triunfou e muitos teatros foram fechados em
Roma, obrigando muitos pantomimas a adaptarem suas
peças a temas permitidos. A dança era vista por alguns
como atividade dos anjos enquanto que para outros
quando se tratava de danças populares era considerada
como pecado grave.
Mendes (1987) descreve a dança na Idade Média
como

sendo

uma

atividade

recreativa,

não

profissionalizada, executada entre a nobreza, a corte e as
camadas populares. Não era organizada e não havia
lugar fixo para ser apresentada. Era forma de vida dos
ambulantes que dançavam nas feiras e nas praças
públicas.
De acordo com Mendes (1987), na Idade
Moderna, mais especificamente no renascimento as
danças estavam sendo modificadas e o interesse por ela
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crescia ao mesmo tempo que eram utilizados elementos
antigos dentro de uma nova concepção.
Portinari (1989) se refere aos triunfos, que eram
festas que duravam dias com execução de músicas,
cantos e danças que eram parecidas com a ideia de ballet
que é dançar utilizando a música. Foi então necessário
criar na corte a figura do mestre de dança que geralmente
era judeu. Eles ensinavam os passos e faziam as
coreografias dos temas propostos pelos senhores.
Os balletos da Itália foram introduzidos na França
em 1555, originando o ballet da corte. Este ballet era um
espetáculo composto por dança, mímica, declamação,
canto, cenografia, cenotécnica, unindo elementos da
tradição de espetáculos italianos e elementos teatrais dos
cortesãos franceses. (MENDES, 1987).
Portinari (1989) e Mendes (1987) concordam que
o amor que Luis XIV, rei da França tinha pela dança foi
responsável pelo nível que ela atingiu no século XIV. Esse
amor tem como primeiro fato a fundação em 1661 da
Academia Real de Dança e de Música.
Em 1691 ocorreu um fato que se tornou um
marco importante na história do ballet, quando uma
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mulher pisou pela primeira vez num palco de um teatro
público dançando, como destaca Mendes (1987).
Essa revolução transformou o ballet em uma arte
organizada e enriquecida pelos elementos mímicos e seu
percursor foi Noverre que tinha origem suíça e vivia na
França.
Para Bertoni (1992), Noverre contribuiu para a
evolução do ballet dentro do virtuosismo abstrato vendo a
técnica como meio e não como fim. Os movimentos
deveriam conter a força plástica de uma pintura,
animados pela força da aula.

HISTÓRICO DOS MÉTODOS DE ENSINO DO BALLET
CLÁSSICO

Conforme

Chistyakova

(1991), escreveu

na

introdução do livro de Agrippina Vaganova Princípios do
Ballet Clássico a escola italiana se diferenciava muito do
estilo da escola francesa no final do século XIX.
Seu principal representante foi Enrico Cecchetti,
que com seu método obteve sucesso com os russos.
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Existia um planejamento das aulas com um plano de
estudo para cada dia da semana o que era realmente
uma novidade, pois na época os professores trabalhavam
sem programas definidos. (CHISTYAKOVA, 1991).
Já a escola russa para Portinari (1989) evoluiu
substancialmente, pois teve a contribuição da escola
francesa italiana na concretização de seu método, pois
pela Rússia passaram mestres, coreógrafos e bailarinos
franceses como italianos, além de contar com um
excelente material humano dotado de uma predisposição
natural para a dança.
Cristyakoya (1991), na introdução do livro de
Vaganova, ressalta que Vagonava em , não conseguiu
seguindo progredir, 1912 sentia sua técnica inadequada,
não conseguiu progredir, sentiu-se incomodada pelo
sistema de ensino utilizado.
Vaganova (1991), cujo método tomou forma em
1920 utilizou os aspectos positivos das duas escolas
(italiana e francesa) para formular o estilo nacional da
escola russa. O método Vaganova traz um rigoroso
planejamento do processo de ensino, complexidade dos
exercícios, desenvolvendo o ensinamento a respeito da

[18]
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correta coordenação de movimento e atenção à postura.
O método Vaganova até hoje está sendo estudado e tem
evoluindo a partir do princípio de que a dança tem que ter
início no corpo.
A Inglaterra segundo Portinari (1989), teve seu
desenvolvimento em relação ao ballet no século XX e foi
influenciada pelas companhias Russas. Sua primeira
companhia foi fundada em 1930, chamada Royal Ballet.
Destaca-se por ter imposto um estilo peculiar apesar de
não ter a exuberância russa nem o requinte francês, mas
se caracteriza por exatidão técnica e sóbria interpretação.
O método cubano originou-se da companhia
fundada em 1948 por Alicia Alonso, que na época era
estrela do American Ballet e queria impulsionar o Ballet
em Cuba. (PORTINARI, 1989).
O Brasil teve seu primeiro registro de uma
apresentação de ballet ainda na monarquia, durante o
casamento

de

D.Pedro

I

com

Dona

Leopoldina.

(PORTINARI, 1989).
Em 1927 é fundada uma escola de ballet, no Rio
de Janeiro por Maria Oleneva. Em 1936 surgiu o corpo de
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Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com
predomínio da linha clássica.
No Brasil existem outras companhias tanto
clássicas como modernas e contemporâneas. Nenhuma
das companhias e escolas brasileiras possui um método
próprio e predomina todos os anteriores, finaliza Portinari
(1989).

AS INFLUÊNCIAS NO BALLET CLÁSSICO

Isadora Duncan e Dalcroze contribuíram tanto
para dança moderna quanto para o ballet clássico,
principalmente o ballet russo. Proporcionaram uma nova
visão da Dança, ressalta Mendes (1987) e Portinari
(1989).
Mendes (1987) afirma, que Isadora queria o ritmo
das manifestações da natureza inspirada na Grécia
Antiga, e condenava o uso das pontas, da posição en
dehors e passos codificados.
Para Mendes (1987), Isadora trouxe para os
palcos a dança livre, libertaria de regras e modelos,
abrindo perspectivas que beneficiariam o ballet.

[20]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

Portinari (1989) detalha os benefícios citados por
Mendes (1987), pois Isadora influenciou as coreografias
russas, além dos movimentos de braços servirem de
espelho para as bailarinas. A criadora da dança livre
contribuiu também para indicar novas vias de expressão.
Para
pedagogo,

Bertoni

desenvolveu

(1992)
uma

Dalcroze,
nova

músico

concepção

e
de

movimento chamado rítmica.
Aonde a dança, inicialmente deve-se visualizar o
movimento no espaço com a visão interior e não só
reproduzir, pois o movimento perderá nuance, dinâmica e
intensidade.
Segundo Portinari (1989), o método de Dalcroze
possuía três princípios o desenvolvimento do sentido
musical passa pelo corpo interior; a estimulação do
instinto motor conscientiza as noções de ordem e
equilíbrio e a ampliação da imaginação se faz por livre
troca e intima união entre o pensamento e o movimento
corporal. Através do diretor da Opera de Paris, 1914 a
1944 o método dalcroziano penetrou na dança acadêmica
como curso optativo.
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Laban foi teórico do movimento corporal e
concluiu que a dança correspondia a uma poderosa
energia interna, muito mais arraigada do que a tendência
ocidental e teatralizada. Tinha como objetivo desenvolver
um método no qual provasse que o movimento corporal
determinava todas as formas da arte, pois proporciona
energia básica para qualquer modo de expressão,
segundo Portinari (1989).

O BALLET NA ATUALIDADE

Para Portinari (1989), a evolução do ballet é
notável nas inúmeras companhias espalhadas pelo
mundo como também nas maravilhosas interpretações e
execuções de movimentos de seus interpretes, mesmo
ainda tendo que seguir a técnica básica das cinco
posições dos pés e braços e o en dehors (movimento de
rotação externa do quadril). O grande problema é que o
ballet é uma arte cara. Para as companhias sobreviverem
necessitam de ajuda dos governos e em alguns países
são sustentadas por empresas. Assim só as potências
ricas podem ter o melhor ballet, nos países pobres por

[22]
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mais que se encontrem grandes talentos, projetos e
determinação, as dificuldades são grandes devido ao fator
financeiro. A exceção é Cuba que fez seu ballet nacional
tornar-se prestigiado pelo empenho de Fidel Castro, seu
presidente.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE BALLET
CLÁSSICO

Podemos

iniciar

“Quais

perguntando,

os

conteúdos que um professor de ballet clássico deve
possuir para lecionar?”
Para Marques (2003) os professores devem
possuir conhecimento no movimento, técnica, repertório,
improvisação

e

composição

coreográfica,

contextualização histórica, música, anatomia, fisiologia,
cinesiologia e biomecânica. E ainda para Lima (2003) os
requisitos aumentam, pois sendo um educador que atuará
com pessoas de diversas faixas etárias, deverá respeitar
o desenvolvimento global (aspecto motor, cognitivo,
afetivo- social) em cada fase destes alunos.

[23]
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Existem pessoas que conseguem nos dias de
hoje (2005) afirmarem que um bailarino não é atleta, mas
Marques (2003) cita Clarkson, Freidson, Keller, Skinar
(1985) que há 20 anos atrás destacaram que a
comunidade médica reconheceu que o ballet é uma
atividade fisicamente forte e que necessita de cuidados
como todos os esportes em todos os aspectos.
Miguez (1998) citado por Marques (2003), discute
a necessidade do professor de dança conhecer além dos
simples conhecimento de trabalho, a técnica, mas
também noções básicas de técnicas corporais e seus
princípios para que possa acrescentar no aprimoramento
do ensino de dança.
O que ocorre com o ensino de dança hoje,
principalmente do ballet clássico para Fortin (1998)
referencia para Marques (2003) é que os professores de
dança repetem os ensinamentos recebidos durantes o
seu período de formação onde aprenderam a modalidade
por observação, produzindo o conservadorismo tradicional
do ensino de dança, não somente a forma de ensina-la
tecnicamente, mas também didaticamente utilizando a
mesma linguagem agressiva ao se relacionar

[24]
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com aluno, À utilização do poder como forma de
disciplinar os alunos, sendo insensíveis as questões
psíquicas relacionadas nesta relação.
A pedagoga inglesa Anne Wollians (1990)
discutida por Marques (2003) escreve em seu livro que os
bailarinos

tornam-se

professores

de

dança

automaticamente, sem conhecimentos necessários para
lecionar. A autora compara esta situação com o contexto
que todos falam a língua materna, mas não são capazes
de ensina-las segundo as regras da gramática.
Pimenta (1998), discute a memória analisada e
refletida como contribuinte da elaboração teórica, quanto
ao revigorar e ao engendrar novas práticas. Toma a
memória como base de novas experiências significa
percebe-las como não generalizáveis. O positivo é
retoma-las, por evidenciar seus vínculos com os sujeitos e
suas épocas. Por isso exercitar o docente a refletir sobre
a situação didática na qual está imerso. Assim o estudo
da experiência constitui o potencial para elevar a
qualidade prática/social.
Na renascença a dança fazia parte da vida da
sociedade. O rei Louis IV pagava mais para os mestres
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da dança do que aos seus mestres de armas e ainda só
recrutava

para

o

ensino

da

dança

profissionais

específicos para lecionar, diferentemente dos dias de
hoje, podemos assim perceber que Louis IV foi mais
progressista do que nós. (Marques, 2003).

O

VÍNCULO

E

SUAS

INFLUÊNCIAS

NA

APRENDIZAGEM

Riviere (1998) realiza uma análise da relação
estabelecida entre o paciente e o analisa durante o
tratamento. Verifica com deve ser esta relação para que
haja avanços na melhora do paciente e o que essa
relação proporciona tanto ao paciente como ao analista.
Assim, a partir dessa análise, suas ideias foram
transformadas para a relação professor/aluno, pois o
próprio autor caracteriza o analista como sendo um
observador do indivíduo em evolução, ou seja, um o
professor e o outro o aluno.
Para

Riviere

(1998),

as

perturbações

do

desenvolvimento são produzidas por um estancamento do
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processo fechado, ou seja, fechamento ao processo de
incorporações de novas informações.
O aprendizado consiste em abrir um círculo
vicioso e provocar a abertura para o mundo exterior
(RIVIERE, 1998).
O orientador deve tornar-se consciente dos
motivos inconscientes que estão ocasionados dificuldade
no aluno de passar de uma situação a outra. (RIVIERE,
1998).
De acordo com o autor, observador tem que ter
uma percepção em nível profundo em sua observação do
sujeito

e

suas

atitudes

corporais,

seus

gestos,

movimentos, pois implicam estruturas representativas de
toda a personalidade.
Assim

Riviere

(1998),

ressalta

que

a

comunicação entre professor e aluno (para ele entre
analista e paciente) deve ser de uma permanente
evolução em espiral, onde o professor explica e o aluno
capta.

Esta

permanente

situação

proporciona

aprendizagem,

por

ao

meio

aluno
das

uma

provas,

tentativas, confrontos, retificações e ratificações de todos
os processos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa bibliográfica possibilitou perceber a
ausência de publicações que se referem as diversas
pedagogias e didáticas aplicadas ao ensino do ballet
clássico durante todos estes anos de existência. Os livros
apresentam

somente

técnicas

dos

movimentos,

a

tradução dos nomes dos movimentos e os principais
professores de cada época. Percebe-se com este fato a
importância dada pelos profissionais da modalidade aos
estudos das questões relacionadas à aprendizagem do
movimento, ao desenvolvimento, á psicologia e demais
áreas que influenciam a aprendizagem do ballet clássico.
Os livros publicados no final do século passado já
apresentavam algumas destas influências, mas ainda são
poucos para uma modalidade tão antiga. Em conversas
informais com os profissionais respeitados e consagrados
da modalidade estes livros são altamente criticados.
Nestas conversas informais estes profissionais
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taxam os autores como fantasionistas, reprimindo, não
aceitando as evoluções decorrentes de estudos.
Apresenta-se que os professores como também
os diretores não estão seguindo os princípios ressaltados
por alguns autores durante a revisão literária, como por
exemplo,

a

importância

dos

professores

estarem

evoluindo sua didática e aprendizagem de acordo com as
mudanças da sociedade.
Este princípio, é citado por Sampaio (196), onde
diz que tudo mudou que não há razão para o ensino do
ballet clássico continuar como na época em que nossos
ancestrais aprendiam. Não se pode deixar que as aulas
de ballet clássico sejam uma repetição rotineira, sendo só
uma realidade sem transformações que se tornou um
marco de limitações.
A pesquisa literária nos possibilitou perceber a
influência não só da formação dos professores sob os
alunos, mas aumentou o campo de analise passando a
observar que a postura, a didática do professor atual é
determinada pelo meio que se encontra, que envolve
diretores, coordenadores, pais, alunos, como também por
sua identidade.
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Neste fato da identidade nos reportamos ao
professor quando aluno, pois nesta fase os professores
iniciam inconscientemente a sua cultura docente, ou seja,
um professor nesta fase influenciará positivamente e
negativamente os alunos quanto à docência e formação
quando professor.
Estes

mapeamentos

de

ideias,

também

analisamos os diretores das escolas de ballet sem
qualificações adequadas para o cargo, pois sem o Ensino
Superior não possuem o conhecimento cientifico só o
conhecimento de senso comum dificultando a sua visão
gestacional e educacional, proporciona uma influência aos
professores que por sua vez também não possuem uma
didática e uma pedagogia mais eficaz e eficiente por não
terem a junção do conhecimento adquiridos com a
vivência profissional e do conhecimento cientifico, e assim
estes acarretam aulas de ballet clássico tradicionais
ministradas como as que tiveram em sua formação pelos
diretores que eram seus professores de ballet clássico,
resultando alunos desmotivados que por consequência
não conseguem obter uma aprendizagem que vise o
desenvolvimento global, sendo eficaz e eficiente.
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Podemos
poderão

ressaltar

tornar-se

que

professores

alunos

com

motivados

uma

formação

consciente acarretando diretores conscientes. Isto é um
ciclo que ocorre na educação em todos os aspectos e
níveis e temos que ter atenção nas nossas atitudes que
tornaram espelhos para os outros.
Esta relação da identidade do professor também
é focada por Nóvoa (1997) e outo fato importante é a
competência do professor que está relacionada ao
conhecimento como cita Perrenoud (1999).
Fica claro a importância da formação e docência
para alcançar objetivos da escola como cita Gil (2001) e
Vroon

(1997)

que

o

ponto

de

partida

para

o

desenvolvimento da qualidade em uma escola é a atitude
dos indivíduos em relação à qualidade. Sendo que os
professores devem ter mudanças que envolvam inovação
na pedagogia e didática utilizadas em aulas.
Assim a análise da pesquisa bibliográfica dos
professores

durante

as

possibilitou

estabelecer

aulas
relações

de

ballet
com

as

clássico,
teorias

cientificas, dando assim abertura para a realização de
trabalhos mais profundos no âmbito da modalidade.
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O professor tutor e a avaliação
Luiz Cesar Limonge
1. Introdução
Na medida em que as tecnologias avançam o ensino a
distância vai sendo impulsionado e a população se interessa
pela facilidade de acesso a aprendizagem sem a necessidade
da presença em tempo e espaço real e sim de acordo com sua
disponibilidade de acesso na sala de aula virtual, alterando
assim, as formas de ensino-aprendizagem.
Nesta perspectiva a Educação a Distância (EAD), com a
utilização das principais Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s), vem se desenhando como importante
solução para a formação de profissionais de áreas
diversificadas, quer no nível de formação inicial ou continuada,
contribuindo assim para a democratização e a melhoria do
ensino. Têm espaço neste universo de formação tanto os
cursos de autoinstrução como aqueles que dispõem de
ferramentas de acompanhamento e avaliação, o que só é
possível através de serviços de tutoria, fóruns e encontros
presenciais.
Esta modalidade de ensino foi legitimada primeiramente
pela Lei 9394/96 - LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação
Nacional) e regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 20 de
dezembro de 2005, possibilitando o avanço no reconhecimento
destes cursos pela população conjuntamente com a quantidade
de cursos que foram sendo oferecidos e contribuiu para a
construção de uma política nacional de educação a distância e
para que se desenvolvessem diretrizes norteadoras para os
sistemas de ensino. (LESSA, 2011).
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Sendo assim, a Educação a Distância (EAD) vem
consolidando um novo paradigma de ensino pautado na
interatividade, no uso crescente dos recursos oferecidos pelas
diferentes mídias e na ideia de que a aprendizagem envolve
um processo de participação entre elementos de uma
comunidade, visando à construção e à reconstrução do
conhecimento (MALDONATO e DELL’ORCO, 2010, p. 07).
Segundo a visão sócio/interacionista (VIGOTSKI, 2008), o
conhecimento é construído de forma coletiva, marcado pela
história e pela cultura das comunidades.
Dentro deste âmbito, ganha destaque a atuação do tutor
como mediador no processo de ensino aprendizagem e
colaborador da construção coletiva do conhecimento dentro
dos fóruns de aprendizagem. Sua ação envolve acompanhar a
apropriação dos conteúdos pelos estudantes, oferecer
subsídios para a participação de todos dos fóruns de discussão
e estabelecer uma construção interativa e participativa entre
todos os personagens do ambiente virtual de aprendizagem –
AVA.
A vivência de tutoria é algo desafiador ao possibilitar a
consistência de um diálogo com base teórica se tornar uma
conversa harmoniosa nos faz refletir sobre as facilidades e
dificuldades no papel do tutor em sua relação com os alunos,
bem como as características pessoais que poderão contribuir
para o sucesso profissional, e estimular para a construção do
conhecimento de forma colaborativa, além de exercitar a
liderança no fórum, planejar os conteúdos complementares que
facilitaram a compreensão do assunto central, intermediar o
diálogo e motivar os alunos. Para Mill (2008), o professor-tutor
“ao longo do processo de tutoria, vai deixando de lado o papel
de liderança que assume no início e assume mais o papel de
facilitador, enquanto os educandos se transformam de
participantes passivos a ativos” (MILL, 2008, p.123). Podemos
perceber isso com as questões norteadoras levantadas pelos
tutores para reflexão do grupo, e na assiduidade dos alunos na

[36]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

discussão, fazendo réplicas e tréplicas nas falas dos colegas
no fórum de aprendizagem.
As abordagens e os modelos a serem empregados no
processo de tutoria devem possibilitar a valorização da prática
pedagógica em todo o processo de ensino-aprendizagem da
EAD, além de condizer com a realidade educacional e com o
grupo de alunos, valorizando seus saberes, levando-os à
autonomia e envolvendo-os no seu próprio processo de
crescimento.
Neste sentido, pensar em todo o processo de
planejamento, realização de situações de aprendizagem e na
avaliação, são meios para compreender como se dá a
intencionalidade pedagógica do professor-tutor.
A metodologia de trabalho empregada na realização
deste trabalho envolveu, inicialmente, uma pesquisa
exploratória bibliográfica sobre aspectos que envolvem os
sistemas de tutoria em cursos a distância. Buscou-se assim
contribuir para responder à questão central: em que medida o
professor-tutor contribui para a construção do conhecimento
nos ambientes virtuais de aprendizagem?
Para isso esta pesquisa foi estruturada da seguinte
forma: primeiro, refletir sobre a influência das teorias
pedagógicas na aprendizagem da docência, que por sua vez
incide na figura do tutor. Após foi necessário identificar as
competências que são exigidas para ser um bom tutor, que por
sua vez contribui para sua ação enquanto mediador de
aprendizagens. Pensar na prática pedagógica do tutor é
também pensar na sua atuação nos momentos de avaliações,
conteúdo que fechará este trabalho.
1.1 Justificativa
A rápida expansão na oferta de cursos na modalidade
“Educação a Distância”, principalmente de graduação e pósgraduação, caracterizaram um novo cenário educacional no
Brasil, onde o perfil dos estudantes vem mudando de acordo
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com os avanços tecnológicos, que incidem nas formas de
comunicação. Nesta perspectiva, houve uma ressignificação da
atuação dos personagens da educação formal, sendo que
“alunos, professores e instituições desempenham novos papéis
no processo de ensino e aprendizagem” (VALENTE E
MATTAR, 2007, p.65).
A construção do conhecimento deixa de ser individual e
passa a ser coletiva, em que os diferentes sujeitos contribuem
para uma situação de aprendizagem colaborativa, onde a
informação faz sentido e se transforma em conhecimento, que
nada mais é que a construção da inteligência de modo coletivo
(CASTELLS, 1999).
Dentro deste cenário onde cada vez mais os alunos
optam pela EAD, e se lançam num modelo de educação muito
diferente da escola tradicional, vai se evidenciando a figura do
professor-tutor, profissional da mais alta importância dentro do
processo de ensino-aprendizagem desta modalidade de
ensino, o qual media o processo coletivo da construção do
conhecimento. Todavia, este não recebe o reconhecimento
devido, bem como lhe falta autonomia para participar da
preparação e formatação das atividades e tarefas das
disciplinas. Nos ambientes virtuais de aprendizagem os tutores
executam diferentes ações, tais como: trazer conteúdos
pertinentes para avançar as reflexões acerca do tema central,
estimular a interação, o levantamento de hipóteses e a
construção do conhecimento.
Tais fatores induzem a questionamentos, a partir dos
quais ocorrerá diálogos nesta pesquisa, como: Seria a ação do
professor-tutor nos ambientes virtuais eficazes, a ponto de ser
evidenciada a aplicação das teorias acerca das práticas
pedagógicas, das competências e habilidades que dele são
exigidas? Cabendo refletir neste sentido, sobre a formação dos
tutores que atuam na Educação a Distância, será que a sua
formação abrange as especificidades dos alunos no processo
ensino-aprendizagem?
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O benefício que esta pesquisa trará ao campo
educacional refere-se à colaboração para a reflexão da
legitimação do professor-tutor e a importância do seu papel,
contribuindo para a construção de sua identidade profissional.
Por identidade profissional compreende-se aos diferentes
fatores que legitimam a sua ação, como os documentos
oficiais, à sua experiência dentro dos ambientes virtuais de
aprendizagem, fatores estes que serão abrangidos neste
trabalho.
1.2 Objetivos
Objetivo Geral:
Compreender o sistema de tutoria à distância, bem
como a ação do professor-tutor dentro dos ambientes virtuais
de aprendizagem, analisando aspectos que contribuem para o
desenvolvimento da aprendizagem e a redefinição dos
caminhos para concretizar a boa qualidade de um curso de
Educação a Distância.
Objetivos específicos:
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•

•
•
•

•

Identificar as teorias de aprendizagem presentes na
ação do professor-tutor dentro dos ambientes
virtuais de aprendizagem.
Verificar as competências necessárias para ser um bom
professor-tutor.
Investigar o papel do tutor enquanto um mediador de
aprendizagens na modalidade a distância.
Analisar a ação reflexiva do tutor, bem como sua
atuação nos momentos de avaliações tanto
internas quanto externas (institucionais).
Identificar e compreender a formação de tutores para
o ensino a distância, assim como suas carências e
potencialidades.

1.3 Organização do Trabalho
O trabalho foi organizado do seguinte modo:
Seção 2 – Pressupostos Teóricos
2.1As teorias pedagógicas e a
aprendizagem docente do professor tutor.
2.2Competências do professor tutor.
2.3Mediação da aprendizagem na ação
do professor tutor.
2.4Avaliação e tutoria
Seção 3 – Considerações
Finais Seção 4 – Bibliografia
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2. Pressupostos teóricos
2.1 As teorias pedagógicas e a ação docente do professor
tutor
Ao atuar na educação, seja no campo da pesquisa
quanto no processo de escolarização, faz o indivíduo assuma
um posicionamento sobre como promoverá a aprendizagem
dos estudantes. Isto é um assunto que Libaneo (2005) nos
esclarece quando discute as teorias pedagógicas, “Pensar e
atuar no campo da educação, enquanto atividade social prática
de humanização das pessoas, implica responsabilidade social
e ética de dizer não apenas o porquê fazer, mas o que e como
fazer. Isso envolve necessariamente uma tomada de posição
pela pedagogia” (p. 16).
Nesta perspectiva, as diferentes abordagens teóricas
sobre o processo de apropriação do conhecimento têm a sua
importância no âmbito da Educação para compreender
características específicas que consolidam as práticas
pedagógicas.
Algumas abordagens teóricas, como abordagem
tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista,
sócio/cultural (MIZUKAMI, 1986), trazem marcas culturais e
sociais de um determinado período histórico que influem nas
ações educativas até os dias atuais, seja na educação
presencial ou a distância, pois os valores e comportamentos
incorporados durante o processo de escolarização, da
formação inicial e continuada, acabam sendo reproduzidos no
cotidiano educativo.
A abordagem tradicional envolve as práticas
pedagógicas nas escolas do século XIX que é marcada por um
processo de ensino/aprendizado focado no professor como
detentor do conhecimento e os alunos eram considerados uma
“tabula rasa”, um mero receptor do conhecimento (MIZUKAMI,
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1986, p. 09). A racionalidade pedagógica envolvida neste
determinado processo de ensino “fundamentava-se na
classificação dos alunos, no estabelecimento de um plano de
estudos e da determinação da jornada escolar, resultando no
ensino mais homogêneo, padronizado e uniforme” (SOUZA,
1998, p.16).
Criticada por Paulo Freire, por se tratar de uma
educação bancária, a abordagem sócio/cultural idealizada pelo
respectivo autor, vem de contraponto a educação tradicional.
Na abordagem sócio/cultural o educador é visto como
mediador do processo de aprendizagem (Idem). Também está
ligada com o processo de democratização e emancipação do
indivíduo, na medida que contribui para a construção de uma
consciência crítica diante de sua realidade social, agindo sobre
ela e transformando-a, a partir de reflexões sobre determinados
fatos, a consciência de ser criador de sua cultura, e que o seu
trabalho é um objeto cultural. E na medida que tem consciência
de sua historicidade permitirá que o homem se torne sujeito,
por isso esta abordagem preocupa-se como a cultura popular
virá contribuir para a transformação da práxis educativa.
Assim, propõe que a educação deve ser
problematizadora, com foco no desenvolvimento da
consciência crítica e “a liberdade como meios de superar as
contradições da educação bancária” (MIZUKAMI, 1986, p. 97).
A metodologia de trabalho nesta abordagem de ensino prevê o
uso dos temas geradores. Palavras que fazem parte do
contexto social dos educandos, que estimulam a aprendizagem
e a consciência crítica. E a auto avaliação conduz o processo
avaliativo, tanto direcionada a ação docente quanto para avaliar
o aprendizado do estudante, de forma a diagnosticar suas
próprias dificuldades e progressos.
A abordagem comportamentalista que tem como
percursor Skinner, traz as tecnologias a favor da
aprendizagem, todavia ocorre de forma mecânica e não
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interativa, ou seja, o ponto negativo desta teoria é que não leva
o indivíduo a reflexão. A característica marcante desta teoria é
o condicionamento por meio do estímulo/resposta. O
comportamento é algo que pode ser mudado, por meio de
treinos repetitivos. Ou seja, o “comportamento é moldado a
partir de estímulos externos”. (MIZUKAMI, 1986, p.28). O
comportamento humano “é modelado e reforçado. Implicam
recompensa e controle, assim como o planejamento cuidadoso
das contingências de aprendizagem, das sequências de
atividades de aprendizagem e a modelagem do comportamento
humano, a partir da manipulação de reforços. (IDEM, p.20). A
Avaliação é realizada de forma contínua, a fim de atingir os
objetivos, e rever novas estratégias para reforçar os
comportamentos que serão modeladas.
Na abordagem humanista, a afetividade predomina
nas relações humanas. Este tipo de abordagem foca no
processo das relações interpessoais e o seu respectivo
crescimento resulta no desenvolvimento da personalidade
humana, valorizando a experiência e os sentimentos pessoais.
Todo o processo de educação é centrado no sujeito da
aprendizagem, o estudante (MIZUKAMI, 1986, p.45). O
professor aparece como um mediador, ou seja, o foco do
ensino não é seu papel, e sim, criar condições para gerar o
aprendizado, a partir de situações problemas. O papel da
educação está em criar condições para o aluno desenvolver
autonomia tanto para ser desenvolvimento intelectual quanto
para o emocional. (IBIDEM, p.45).
E a abordagem cognitivista, prevê o enfoque na
autonomia do indivíduo na construção do conhecimento e não
pelo aprendizado por meio da transmissão de verdades.
(MIZUKAMI, 1986). Seu idealizador é Jean Piaget e Jerome
Bruner.
O cognitivismo/construtivismo visa investigar o que
não é observável no indivíduo, por exemplo: a construção do
conhecimento. O interacionismo é um ponto relevante nesta
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abordagem, pois o conhecimento é construído a partir da
relação entre o homem e o mundo. A construção do
conhecimento ocorre de duas formas exógena “fase da
constatação da cópia, da repetição” (MIZUKAMI, 1986, p.64) e
endógena “fase da compreensão das relações, das
combinações” (IBIDEM, p.65). Assim o professor dever criar
situações provocantes e desafiadoras e o papel da escola está
em priorizar o ato de observação. Pois ele aprende na medida
em que cria consciência de seus erros e seus avanços. Deve
propor experiências ao aprendiz em que possam produzir e não
assistir, que por sua vez, é avaliado em todo o processo.
Na medida em que há uma evolução no campo
industrial, tecnológico, econômico e de comunicação, o sujeito
desta sociedade pós-moderna interage de forma diferente com
o conhecimento, pois a facilidade de acesso a informação
permite que os conteúdos deixam de ser propriedade apenas
de algumas pessoas. Para Libaneo (2005) esta transformação
social afeta diretamente as ações educativas, contribuindo para
novas formas de vermos a construção do conhecimento.
Isto colabora para se compreender o que Prensky
(2001) fala sobre os nativos digitais, indivíduos que nasceram
na geração digital, na qual interage com as diferentes formas
de comunicar, principalmente utilizando recursos tecnológicos,
como: celulares, internet, redes sociais, tablets, computadores
portáteis.
Para estes indivíduos a busca e a construção do
conhecimento se dá de forma diferente da geração passada,
daí a importância que fomentem o aprendizado, pois o ensino
presencial deixa de ter o domínio sobre o estudante,
compartilhando e disseminando esta responsabilidade com
outras modalidades como a educação a distância.
Siemens (2004) fala que tais teorias caracterizam um
ensino que não havia influência da tecnologia nas formas de
comunicação e para receber estes nativos digitais, deve-se
pensar em novas abordagens teóricas. Sendo assim, sua
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teoria denominada conectivismo parte dos seguintes princípios:

Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade
de opiniões.
Aprendizagem é um processo de
conectar nos especializados ou fontes
de informação.
Aprendizagem pode residir em
dispositivos não humanos.
A capacidade de saber mais é mais
crítica do que aquilo que é conhecido
atualmente.
É necessário cultivar e manter
conexões para facilitar a
aprendizagem contínua.
A habilidade de enxergar conexões
entre áreas, ideias e conceitos é uma
habilidade fundamental.
Atualização
(“currency”
–
conhecimento acurado e em dia) é a
intenção de todas as atividades de
aprendizagem conectivistas.
A tomada de decisão é, por si só, um
processo de aprendizagem. Escolher o
que aprender e o significado das
informações que chegam é enxergar
através das lentes de uma realidade
em mudança. Apesar de haver uma
resposta certa agora, ela pode ser
errada amanhã devido a mudanças
nas condições que cercam a
informação e que afetam a decisão.
(SIEMENS, 2004, p.06)
Na Educação a distância, além das teorias descritas
acima, há abordagens específicas desta modalidade como a
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aprendizagem transacional, que parte do seguinte conceito:

corresponderia ao grau com que o aluno
percebe a disponibilidade dos outros atores
numa situação de formação a distância, de
estar em relação com eles (connectedness).
Ultrapassa a percepção
de sua situação geográfica em relação aos
outros (telepresença) e o
sentimento
de
intimidade
e
proximidade afetiva (togetherness) para
compartilhar o tempo ou o espaço
(presença social). (PRETI, 2002,
p;16)

Outra abordagem é a Teoria da autonomia e da
independência intelectual, preconizada por Michael Moore, é
caracterizado pela autonomia do adulto de escolher aquilo que
será aprendido (PRETI, 2002, p.11).
Estas teorias permite a reflexão sobre como o sujeito
interage com o conhecimento, são pautadas em ideários
filosóficos, políticos, antropológicos e sociológicos, por isso não
existe uma teoria melhor que a outra, e sim teorias que
caracterizam determinado modelo de educação. Na medida em
que o professor recorre a determinado modelo avaliativo, ou a
forma em que vê a construção do conhecimento por parte dos
estudantes, nos mostra modelos de abordagens teóricas que
conduzem sua ação educativa. E pensar no modelo teórico é
também olhar para as práticas pedagógicas da instituição, do
professor e do tutor, bem como sua formação, pois para
Libaneo (2005) “o que fazemos quando intentamos educar
pessoas é efetivar práticas pedagógicas que virão constituir
sujeitos e identidades”. (p.16)
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2.2 Competências do professor-tutor
A exigência de uma formação específica de um
professor/tutor inclui diversas características, os fundamentos,
a metodologia e a estrutura do sistema EAD para desenvolver
a aprendizagem dos alunos em EAD.
O tutor deve ficar numa situação estratégica dentro do
sistema de EAD, uma vez que ele é uma peça chave que
contribui para o bom andamento do curso. O perfil do
professor-tutor em EAD consiste em várias habilidades:
Administrar o tempo, competência interpessoal, liderança,
comunicação, dinamismo, entusiasmo, iniciativa, criatividade,
capacidade para trabalhar em equipes, disponibilidade de
tempo, praticidade e tantas outras habilidades e competências
para compor o perfil de um bom e produtivo professor-tutor
dentro do sistema de EAD.
Para que um professor/tutor seja contratado é exigida
uma formação que contempla toda a exigência do sistema em
EAD, o seu currículo deve ser consistente, englobando tanto o
suporte teórico como o prático, já que no sistema em EAD a
relação aluno/tutor é única e exige uma interação muito grande
entre eles.
Essa relação professor/tutor e aluno exige do tutor que
ele seja atuante como mediador, conhecer a realidade de seus
alunos, oferecer diálogos, saber ouvir, ser empático e manter
uma atitude de cooperação, ser uma pessoa crítica, disponível
para orientar e responder aos questionamentos dos alunos.
Para que um bom curso de EAD tenha sucesso, o papel
do tutor é importantíssimo no desenvolvimento dos alunos, a
fim de que ele consiga dinamizar o curso para que os alunos
não desanimem e continuem a estudar com vontade e prazer,
à distância.
Segundo alguns teóricos, o professor-tutor deve ter
algumas características para que o trabalho seja de grande
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valia, tais habilidades e características são: mediador
pedagógico, ser articulador e facilitador, bem como orientador
já que ele é responsáve3l por mediar à parte pedagógica de um
curso em EAD (LOSSO, 2002, p.8), o autor ainda elenca o
papel do professor-tutor na mediação pedagógica e sua
importância no andamento de um curso de sucesso.
Quanto à competência do tutor, engloba segundo
alguns autores, a capacidade intelectual e domínio do conteúdo
da matéria, utilizando-se das técnicas metodológicas e
didáticas, por isso, são confundidos com a função de professor.
De acordo com as autoras, Eloiza da Silva Gomes de
Oliveira, Alessandra Cardoso Soares Dias e Aline Campo
Ferreira, em um congresso Ibero-Americano de Informática
Educativa, afirmaram que as competências de um tutor estão
aliadas as suas habilidades, conhecimentos e atitudes para
capacitá-lo a desenvolver o seu papel de forma satisfatória.
Perrenoud (1999, p.90) afirma que desenvolver
competências significa ter diferentes atributos que ao
combinarmos todos, podemos ter sucesso em nossas tarefas,
são eles: habilidades, atitudes e conhecimento, e o tutor para
ser um bom profissional precisa adquirir todas essas
características para realizar o seu trabalho e ao final ter
sucesso.
O tutor para ser bem-sucedido em suas funções,
precisa utilizar-se de tais técnicas e mais algumas qualidades
como: concepção de aprender, estabelecer relações empáticas
com seus alunos, facilitador do conhecimento mesmo à
distância (Gutierrez e Pietro, 1994 apud Machado: Machado,
2004).
Com tantas descrições das habilidades e competências
do professor/tutor, percebemos que não bastam apenas
algumas características e sim se devem ter inúmeras
características aliadas a diversas habilidades para ter um bom
desempenho na função de professor-tutor.
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A função de tutoria se confunde com a de professor,
pois elas se fundem, apresentando as mesmas características,
mas o professor/tutor ainda não está bem definido com relação
as suas atribuições, ainda necessita de maiores estudos e
investigações para conseguir definir a real identidade desse
profissional.
É fundamental que se faça uma análise do papel do
professor-tutor, para verificar suas competências e inteligências
que apresentam no dia a dia (LIMA, 2010) e de acordo com a
autora obter o mapeamento das habilidades e inteligências
ajuda a definir o que precisa para ser desenvolvido nos cursos
que formam tutores.
O tutor precisa ter habilidades de mediar, atuar,
acompanhar os alunos, liderar, ter a capacidade de ouvir e
fazer ligações e interligações entre os alunos, motivar sempre a
construção do conhecimento em fórum, e essas habilidades
são essenciais para o bom andamento do curso.
Na EAD, o tutor é um dos personagens mais
importantes dessa modalidade, pois ele detém o conhecimento
sobre as dificuldades do cotidiano e as interações com os
estudantes e seguir caminhos para novas práticas.
Segundo o autor (ZARIFIAN, 2001), o tutor precisa agir
com eficácia quando aparecer os eventos, e estes eventos têm
que ser analisados direito, para que não surjam falhas e não
voltem a se repetirem apesar de que, o evento continua a
manter as características de ser imprevisto e surpreendente. O
autor ainda salienta que é preciso ficar atento às modificações
do ambiente.
Os eventos são situações conflitantes que aparecem no
dia a dia de um curso em EAD, problemas e acasos que
ocorrem no sistema de produção e quando surgem esses
acontecimentos, chamados de eventos, o tutor necessitará usar
suas habilidades de inovação. Portanto, as habilidades e
competências do professor/tutor, vão muito além do esperado,
pois ele é a peça chave para que o curso dê bons resultados e
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os alunos consigam sair com conhecimentos, integralizados
com os outros alunos, e assim o curso ter sucesso.
No trabalho de tese elaborado por Mario Cesar dos
Santos de Carvalho (CARVALHO, 2009, p.64), ao entrevistar
alguns alunos de curso de EAD sobre elencar as competências
e habilidades do tutor, o autor chegou à conclusão e identificou
aspectos pessoais sobre o tutor, tais como: pontualidade,
disponibilidade, vontade de resolver problemas, disciplina,
vocação para ensinar e responder com brevidade as dúvidas,
essas são algumas das características elencadas pelos alunos
de EAD do professor/tutor e tais características reforçam que o
papel do professor/tutor é fundamental no curso de EAD e que
ele é confundido muitas vezes com o professor na fala dos
entrevistados, porém o tutor é aceito mais como mediador entre
os alunos e o conteúdo.
De acordo com Maggio (2001) a figura do tutor sofreu
várias mudanças significativas nas últimas décadas e que era
comum dizer que o tutor dirigia, orientava, apoiava a
aprendizagem, mas não ensinava:
Outro fato que diferencia substancialmente
ensino livre do ensino a distância é a
existência de canais organizados de
comunicação professor-aluno, como é o
caso da consulta individualizada e a
assessoria tutorial (...)
A consulta, a orientação, qualquer que seja
o meio empregado, são de fundamental
importância, já que cumprem uma série de
funções necessárias na educação, que,
mesmo a distância, continuam sendo
insubstituíveis: Informar o aluno sobre os
conteúdos científicos e técnicos, técnicas de
trabalho intelectual, o andamento de seus
estudos e sua compreensão das matérias.
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Motivar o aluno para continuar estudando,
apesar das dificuldades de todo tipo que
possam surgir. Possibilitar o conhecimento
do aluno por parte dos professores, de
forma direta pelos professores tutores e,
através de seus relatórios, pelos da sede
central, permitindo assim uma avaliação
final mais correta e o necessário controle
das dificuldades que possam ser colocadas
pelos materiais didáticos utilizados. (UNED,
1988/1989, p. 18-19) (trecho citado por
Mario Cesar dos Santos Carvalho, 2009 –
Tese de dissertação de Mestrado da
UFRGS)

Nos tempos atuais, o tutor tem uma maior
participação na aprendizagem dos alunos. Anteriormente, o
papel do tutor era apenas acompanhar o sistema EAD, já que
os materiais eram tidos como pacotes autossuficientes, ou seja,
eram os materiais que ensinavam. (MAGGIO, 2001).
2.3 Mediação da aprendizagem na ação do professor-tutor
Para iniciar a conversa sobre o papel do tutor como
mediador pedagógico, primeiramente há de se conhecer
algumas definições sobre mediação.
Segundo o Dicionário Interativo de Educação Brasileira
(2011), “a expressão se refere, em geral, ao relacionamento
professor-aluno na busca da aprendizagem como processo de
construção de conhecimento, a partir da reflexão crítica das
experiências e do processo de trabalho”.
A mediação, segundo Masseto (2000) está relacionada
a atitude do professor em considerar seu papel como sendo de
um intermediário entre os conteúdos e a aprendizagem dos
alunos, para o autor a mediação pedagógica não se processa
estaticamente e sim como uma espiral onde o processo se dá
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pelo ensino/mediação/aprendizagem, para que com isso os
alunos cheguem ao conhecimento e entendimento dos
conteúdos propostos.
Ainda sobre mediação, Lev Vygotsky (1896-1934),
acredita numa relação sócio- interacionista, onde a interação
tem uma função central no processo de internalização de
conhecimentos, por isso o autor acredita que o caminho do
conteúdo até o aprendizado passa por outra pessoa, para ele,
o conceito de aprendizagem mediada confere um papel
importante ao professor.
Sabemos que o conhecimento não é adquirido apenas
com os professores, para Vygotsky, a aprendizagem acontece
também com a interação das relações colaborativas entre os
próprios alunos. Por tanto, essas relações colaborativas têm
como princípio a ideia de que a aprendizagem ocorre nas
relações sociais, com a ajuda de pessoas mais experientes.
Para Belloni (2001), mediatizar significa “codificar as
mensagens pedagógicas, traduzindo-as sob diversas formas,
segundo o meio técnico escolhido (um documento impresso,
um programa de informática didático, ou um videogame),
respeitando as regras da arte”.
A mediação educativa, segundo Lorenzo Tébar (2011,
p.77), integra três elementos:
[...] o educador, e toda pessoa que promove
um desenvolvimento, é um intermediário
entre o aluno e o saber, entre o aluno e o
meio e entre o aluno e seus colegas de sala
de aula.
O
educador
mediador
regula
as
aprendizagens, favorece o progresso e o
avalia, proporciona uma relação de ajuda
facilitadora de aprendizagem e, o que é sua
tarefa essencial, ajuda a organizar o
contexto em que o sujeito se desenvolverá.

[52]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

O próprio mediador é o primeiro modificado,
o que mais necessita de auto- modificação
para poder chegar ao educando.
A ausência de mediação cria privação
cultural
e
subdesenvolvimento
das
capacidades do indivíduo.

A MEDIAÇÃO NO ENSINO EAD
No Brasil, a Educação a Distância foi regulamentada
através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), nº. 9.394, em 20 de dezembro de 1996.
O Decreto nº. 5.622, foi proposto em 2005 visando
reformular e atualizar a legislação, definindo a educação a
distância como uma modalidade educacional cuja mediação
didática pedagógica se dá pela utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação e quando os sujeitos
se encontram em lugares ou tempos diversos.
A mediação pedagógica na educação a distância se
tornou essencial, pois diferentemente da educação presencial
onde a mediação se faz com contato físico e visual, na
mediação a distância esse contato não existe, então a
mediação se dá através das ferramentas tecnológicas
existentes na plataforma.
O TUTOR EAD
Na educação a distância, a tarefa do professor torna-se
ainda mais complexa, surgindo a necessidade de outros
parceiros nesse processo de ensino e aprendizagem.
O tutor ensina mediando as discussões nas ferramentas
virtuais de aprendizagem, as tecnologias são grandes aliadas
do tutor, por isso a necessidade de o tutor estar alinhado com
os conteúdos e os materiais didáticos do curso, além de saber
utilizar a plataforma de aprendizagem com eficiência.
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Nos Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância (MEC, 2007), fica estabelecido que:
O tutor deve ser compreendido como um
dos sujeitos que participa ativamente da
prática pedagógica. Suas atividades
desenvolvidas
a
distância
e/ou
presencialmente devem contribuir para o
desenvolvimento dos processos de ensino e
de
aprendizagem
e
para
o
acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico. (p. 21).

Entendemos então que o tutor do curso a distância se
torna responsável pela mediação e acompanhamento do aluno,
e isso se dá através da mediação.
Freire (2002, p. 134), em suas obras, aponta aspectos
docentes, marcadamente mediadores, entre os quais se
destaca:
[...] ensinar não é transferir conteúdo a
ninguém, assim como aprender não é
memorizar o perfil do conteúdo transferido
no discurso vertical do professor. Ensinar e
aprender têm que ser com o esforço
metodicamente crítico do professor de
desvelar a compreensão de algo e com o
empenho igualmente crítico do aluno de ir
entrando, como sujeito de aprendizagem, no
processo de desvelamento que o professor
ou professora deve deflagrar.

Uma das principais características do tutor na educação
a distância é de manter uma dinâmica de comunicação com os
alunos eficientes, retornando as considerações sobre as
produções dos alunos, os questionamentos que surgem
durante os fóruns de discussões e sobre os conteúdos. Porém
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uma das maiores atribuições do tutor é de facilitar o estudo dos
materiais, estimulando assim a autonomia dos alunos.
Certamente o tutor na modalidade a distância também
deve conhecer o que é um aluno EAD, conhecer suas
características, para tanto o tutor poderá fazer até um tutorial
para “dar dicas” ao aluno para que eles tirem proveito ao
máximo do curso.
Outro ponto fundamental para o tutor em EAD é de
conhecer os diversos elementos de uma avaliação, e nesse
ponto, o tutor deverá utilizar as diversas ferramentas
existentes, como por exemplo, provas, questionários, trabalhos
escritos, tutorial, discussões em grupo, etc.
Além das características da avaliação, é essencial que o
tutor também conheça as funções da avaliação no processo
pedagógico. Partindo desses conhecimentos o tutor na
educação a distância deve conhecer as peculiaridades da EAD,
considerando alguns critérios próprios e suas especificidades
ao realizar as avaliações, não esquecendo também de
respeitas o ritmo e a práxis dos alunos.
Resumindo, a avaliação é importante para diagnosticar
e formar o aluno.
A avaliação se mostra tão importante em um curso a
distância pois abrange desde a aprendizagem do aluno até a
melhoria do material didático utilizado no curso, então, levando
em conta que ele também pode ser revisto. Caberá ao tutor
através da avaliação, levar ao conhecimento da equipe
pedagógica o retorno dado pelo material didático para que com
isso se atinja um nível de excelência do curso.
O tutor a distância é um mediador entre os conteúdos e
os alunos, é o que Vygotsky coloca em sua teoria sociocultural,
através da ZDP1.
1
Zona de desenvolvimento proximal, termo utilizado
por Vygotsky para explicitar a mediação entre o conteúdo e a
aprendizagem.
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O tutor como mediador de aprendizagem deve
considerar que seu papel é de orientar os educandos
envolvidos no curso, e ter a capacidade de atender a todos os
envolvidos no processo ensino-aprendizagem com presteza,
clareza e empatia. Ele também deve levar em conta os
processos de aprendizagem como a motivação, atenção e
memória, aspectos esses que influenciam diretamente na
aprendizagem dos alunos.
Assim podemos dizer que o tutor como mediador, deve
estar em constante atualização profissional para que tenha
sempre em mente como deve proceder para dinamizar esses
processos de aprendizagem, lembrando que conforme as
pesquisas de Vygotsky, a construção do conhecimento ocorre
primeiro no plano externo e social com o incentivo de outra
pessoa, para depois ocorrer no plano interno e individual.
Apesar de não acontecer o contato físico na educação a
distância, a tutoria poderá ter um aspecto mais humano, ou
seja, através das interações o tutor se aproxima dos alunos,
incentivando seus estudos, motivando-os a continuar no curso,
a superar obstáculos, se tornando assim um pesquisador de
seus próprios conhecimentos.
Segundo os documentos Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância (MEC, 2007):
[...] tendo o estudante como centro do
processo educacional, um dos pilares para
garantir a qualidade de um curso a distância
é a interatividade entre professores, tutores
e estudantes. Hoje, um processo muito
facilitado pelo avanço das TIC (Tecnologias
de Informação e Comunicação). P.16

O tutor deve compreender que seu papel é
importantíssimo no processo educativo, pois com o avanço da
educação a distância brasileira se tornou crucial a presença
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desse profissional, por isso a importância de uma formação
profissional contínua.
O tutor mediador do processo ensino-aprendizagem
busca fazer com que a distância física existente entre ele e
seus alunos não dificulte a aproximação dos alunos com os
conteúdos.
2.4 Avaliação e tutoria
A avaliação, enquanto recurso da aprendizagem,
mobiliza conhecimentos para um fim, resgata aquilo que foi
aprendido, fornece retorno ao professor, à instituição de ensino
e ao próprio aluno qualificando e quantificando aquilo que foi
aprendido.
No âmbito da educação a distância, grande parte, senão
todo o processo de avaliação, é executado pelo tutor, o qual faz
uso de diferentes procedimentos e tecnologias para diminuir o
assincronismo típico de um AVA, apoiando, motivando e
desafiando os cursistas a ele ligados, objetivando lançar luz
sobre a real situação das aprendizagens individuais, propósito
a ser alcançado pela equipe e pela instituição. Entender a
atuação do tutor no que se refere a prática avaliativa, requer
um mergulho no entendimento do Sistema de Tutoria de
Educação a Distância empregado na instituição de ensino, bem
como em como o tutor se vê e se auto avalia no âmbito de sua
atuação.
O ato de estudar é erroneamente associado a
procedimentos de copiar e reproduzir, além de incessantes
provas do tipo objetivas. Esta visão permeia inclusive os cursos
de licenciatura e graduação. Poucos são os cursos que levam
seus alunos a desconstruir/reconstruir criticamente o
conhecimento, fomentando a discussão e a autoria. A
associação estudar/aprender deveria ser o objetivo da
educação, mas não é.
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Sem o necessário incentivo a atitudes de pesquisa,
discussão e construção do conhecimento por parte de seus
alunos, além de uma participação protagonista nas avaliações,
as instituições deixam praticamente à mercê destes o
desenvolvimento do hábito de estudar, o que vai acontecer
tardiamente, quando estes mesmos alunos se perceberem
profissionais defasados em relação às exigências do mercado
de trabalho. Neste sentido vemos o ato de avaliar como o
proporcionar ao aluno que ele tenha confiança e motivação
para abrir sua caixa de ferramentas e usá-las com segurança,
sabendo que as suas individualidades e características são
respeitadas. Logo, não pode ser vista como uma atividade
terminal, um fim em si mesma.
Embora muito se fale sobre o descolamento entre a
teoria e a prática da avaliação, vemos um claro movimento no
sentido de que esta importante prática pedagógica venha a
possibilitar um novo olhar por parte da escola e do sistema
educacional sobre a forma que os alunos aprendem, buscando
melhorar cada vez mais isto. Uma grande barreira que se
apresenta na Educação a Distância é a dificuldade de se
estabelecer os conhecimentos prévios de cada aluno acerca
dos temas a serem trabalhados no curso. No ensino presencial
costuma-se lançar mão de atividades e avaliações
diagnósticas, mas na EAD o tempo normalmente escasso e a
dinâmica das atividades e do ambiente dificultam isto.
Dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com o
apoio do tutor, ganha destaque a avaliação cooperativa. Ela
serve e muito bem ao propósito de motivar a aprendizagem
democrática e participativa do aluno com seu (s) colega (s) e
com seu tutor, promovendo a colaboração entre estes. Falando
sobre as formas de avaliação que um tutor pode lançar mão, à
medida que ele se utiliza de diferentes formas de avaliar, tais
como chat, e-mail e fóruns, alguns dos quais offline, a
aprendizagem à distância se torna mais efetiva, mais realista e
possibilita um melhor controle do processo pelos seus atores,
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bem como irá ser de grande serventia para que o tutor consiga
delinear aquilo que o aluno já traz de bagagem em termos de
conhecimento.
“Defino a avaliação da aprendizagem como
um ato amoroso, no sentido de que a
avaliação, por si, é um ato acolhedor,
integrativo, inclusivo”. (LUCKESI, 2001, p.
172)

Segundo Luckesi (2001, p. 174), a avaliação da
aprendizagem tem dois objetivos claros, a saber: auxiliar o
aluno no seu processo de desenvolvimento pessoal, a partir do
processo ensino-aprendizagem e prestar informações à
sociedade acerca da qualidade do trabalho educativo realizado.
É fato também que a avaliação serve ao (re) planejamento das
práticas pedagógicas, visando a transformação contínua dos
sujeitos envolvidos no processo ensino e aprendizagem, isto é,
alunos e professores. A avaliação permanente, com finalidade
diagnóstica, permite o acompanhamento de todo o processo
pedagógico, e é exatamente aqui onde a atuação do tutor irá
ser o grande diferencial, uma vez que este profissional faz
justamente a ligação não só do aluno com o material didático e
com o ambiente de estudos, mas também com os professores
autores e gestores do AVA. É nesse momento que a avaliação
propicia a auto compreensão, não só do educando, mas
também do educador, provocando em ambos a motivação para
o crescimento e aprofundamento do conteúdo.
Deve-se ter em mente que o ato de avaliar é parte
integrante do processo ensino-aprendizagem, sendo uma
verdadeira via de mão dupla ao fornecer subsídios para
professores, tutores e alunos interagirem, possibilitando que
toda ação praticada com fins de aprendizagem possa ser
revista, mudada e melhorada no planejamento e
replanejamento do curso.
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E dentro desta visão, a avaliação cooperativa propiciada
pela atuação eficiente do tutor, serve e muito bem ao propósito
de motivar aprendizagens participativas do aluno com seus
colegas, promovendo a colaboração entre eles e retirando do
professor-tutor o foco. Aqui, não se pode deixar de mencionar a
importância da autoavaliação institucional, a qual para ter
sucesso precisa envolver os seus diversos atores: estudantes,
professores, tutores, e quadro técnico administrativo.
A condução da avaliação institucional deve facilitar o
processo de discussão e análise entre os participantes,
divulgando a cultura de avaliação, fornecendo elementos
metodológicos e agregando valor às diversas atividades do
curso e da instituição como um todo.
Entendendo a avaliação como sendo parte integrante da
aprendizagem, ocorrendo de forma colaborativa será altamente
recompensadora. Entretanto este processo não ocorre
naturalmente. Neste ponto é que o tutor desempenha um papel
muito importante de orientador do trabalho. O ponto é que os
próprios estudantes devem assimilar esses conhecimentos
sobre a forma de trabalho, de avaliação, que são pouco
explorados na visão tradicional de aprendizagem. Segundo
Azevedo (2015):
“Neste ponto, podemos já vislumbrar
algumas das funções do tutor...estimular a
curiosidade dos alunos, de ajudá-los a
formular seus problemas, de ensiná-los a
pensar de modo rigoroso, de apontar
informações que eles devam buscar para
chegar às suas próprias conclusões...e dar
alguma ajuda em relação a aspectos da
aprendizagem deles, na medida em que o
tutor encontra-se mais adiantado em termos
culturais”(p.4)
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O ensinar e o aprender estão intimamente relacionados,
por isso, o professor-tutor deve ter compromisso e muita
responsabilidade em conduzir o processo educativo, tendo
como finalidade a construção dos conhecimentos do
desenvolvimento da autonomia de seus alunos. Conforme nos
afirma Gusso (2009, p.54) devemos “...ensinar para a vida. Eis
o desafio: ensinar e avaliar para aprender e crescer”.
Os instrumentos mais utilizados para a realização das
atividades de avaliação em EAD, por meio de ambiente virtual
de aprendizagem, podem ser classificados como: Fórum, chat,
ferramenta de postagem das atividades, prova, portfólio,
artigos, entrevistas, pesquisas. Podemos, então, dizer que a
avaliação na modalidade de ensino a distância deverá partir do
bom planejamento e do uso correto das as opções de
ferramentas fornecidas pelo sistema utilizado. Ao tutor cabe a
responsabilidade de conhecer, elaborar e experimentar
maneiras diversificadas de avaliar e de aprender a realimentar
o processo, buscando sempre a melhor forma de avaliação.
Não esquecer de partir dos objetivos iniciais para que estes
sejam atingidos e que os alunos sintam a satisfação de mostrar
seus conhecimentos sem temor.
“a discussão do envolvimento dos sujeitos
remete às funções da avaliação: quando
pensamos nas funções da avaliação
imaginamos julgamento e classificação, mas
essa não é a função constitutiva da
avaliação. Função ontológica da avaliação é
o diagnóstico: avaliação para tomada
decisões,
encaminhamento
atos
subsequentes, perspectiva satisfação de
resultados, avaliação diagnóstica sentido
pedagógico contribui ação e resultado
trabalho” (p.8).
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Para Marilene Sinder (2015), é grande a necessidade
de modificação na cultura da avaliação, colocando professores
e alunos como aliados numa ação cooperativa e com
consciência crítica.
A avaliação é uma importante ferramenta para os
educadores, pois bem se sabe que, além de mensurar os
conhecimentos e habilidades dos educandos, a avaliação de
aprendizagem permite melhorar continuamente o processo de
ensino-aprendizagem, por ser um dispositivo de controle que
realiza uma realimentação no planejamento do conteúdo e das
técnicas de ensino utilizadas.
Nesse contexto, é necessário que a avaliação da
aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem seja
vista como algo novo, gratificante, passível de transformações
no conhecimento.
No entendimento de Assis (2012), a avaliação deve
então servir de orientação para que o professor-tutor possa
realizar os ajustes necessários ao trabalho didático de modo a
converter dificuldades em momentos de aprendizagem
significativa para seus alunos.
“A prática da avaliação educativa pressupõe
a possibilidade de alteração de um estado
ou condição para outro, de uma situação
para outra, a partir da mobilização de
esforços
e
recursos
para
atingir
determinado resultado”

Para Capelletti (2007) o poder decisório dado ao
professor pela avaliação, deve permitir a este estabelecer
estratégias para levar seus alunos a crescerem em relação ao
seu estágio original.
Nesse aspecto fica evidenciada a importância do fazer
e refazer trabalhos avaliativos e refletir sobre eles no coletivo,
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levando os alunos à prática da autoavaliação. Desta forma
a integração ensino e avaliação os faz componentes de
uma ação pedagógica abrangente e eficaz.
3. Considerações finais
Não é de hoje que se cobra da educação que ela se
revolucione ante o surgimento de novas tecnologias. Para não
viajarmos a um passado muito distante, foi isso que ocorreu
com o advento do cinema, do rádio e da televisão. Mais
recentemente, quando os PC’s (Computadores pessoais)
começaram a se proliferar em nossas vidas, houve até aqueles
que endossassem o que disse certo filósofo americano, que
não haveria sala de aula no futuro. É improvável que isto venha
a ocorrer tão cedo, mas é certo que os computadores e a
internet, principalmente ela, já inundaram o cotidiano de todos.
Mas para aqueles que não têm tempo de ir até a
faculdade, ou ainda que moram em local cujo acesso a uma
universidade de ponta é praticamente impossível? Nestes
casos, o mais indicado é um curso a distância, no qual se pode
montar sua própria rotina de estudos aproveitando os espaços
livres da agenda. Nos cursos de Educação a Distância (EAD),
tanto professor, quanto o aluno não precisam se encontrar na
mesma hora e local para que as aulas aconteçam, uma vez
que há ferramentas assíncronas disponíveis para estabelecer
este contato, isso sem falar de uma figura de importância ímpar
para fazer a mediação entre o cursista, o material didático e o
professor: o tutor.
Enquanto que nos modelos de EAD do passado a
instituição limitava-se a enviar ou disponibilizar os materiais
didáticos para seus alunos, ficando a cargo destes,
isoladamente, dar andamento aos estudos, nos modelos atuais
baseados na internet e em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA) existe a possibilidade da tutoria. A
atividade de tutoria vem de encontro à sensação de abandono
e solidão na qual se imergiam alunos que optavam pela EAD,
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motivo pelo qual muitos acabavam desistindo da formação.
Cabe ao tutor de cursos na modalidade EAD fazer a interação
produtiva entre os cursistas, os materiais didáticos
disponibilizados e os professores conteudistas. Tal função é
importantíssima para o sucesso principalmente de cursos de
graduação e pós-graduação, mas depende diretamente do
domínio de novas habilidades tecnológicas e comunicativas por
parte dos tutores, além é claro de excelentes conhecimentos
dos
aspectos
pedagógicos
da
aprendizagem.
Responsabilidade, conhecimento do conteúdo abordado pela
disciplina na qual será tutor, paciência, sensibilidade, atenção,
rapidez nas respostas, tudo isso compõe o escopo daquele que
deseja exercer a função de tutoria em curso a distância. Fica
claro aqui, a necessidade de que as instituições realizem
verdadeiros vestibulares para a seleção de professores para
atuarem em tutoria.
Trazendo o foco da conversa para a avaliação, pode-se
perceber tanto pela literatura estudada, quanto pela prática
cotidiana, o quanto ela pode contribuir para a aprendizagem a
distância, à medida que, fazendo-se uso de diferentes formas
de avaliar, tais como chat, e-mail e fóruns, alguns dos quais offline, a aprendizagem à distância se torna mais efetiva, mais
realista e possibilita um melhor controle do processo pelos seus
atores.
Vale reforçar aqui a ideia de que avaliar é proporcionar ao
aluno que ele tenha confiança e motivação para abrir sua caixa
de ferramentas e usá-las com segurança, sabendo que as suas
individualidades e características são respeitadas. Logo, não
pode ser vista como uma atividade terminal, um fim em si
mesma. A avaliação é parte integrante do processo ensinoaprendizagem, sendo uma verdadeira via de mão dupla ao
fornecer subsídios para professores e alunos interagirem,
possibilitando que toda ação praticada com fins de
aprendizagem possa ser revista, mudada e melhorada no
planejamento/replanejamento do professor e do próprio aluno.
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“Usar a Internet para o ensino-aprendizagem
requer mais do que criar um bom conteúdo;
envolve um compromisso em prover um completo
ambiente de aprendizagem” (French et al, 1999
p.46)

Ao se falar em “completo ambiente de aprendizagem”, está
implícito um excelente acompanhamento dos estudos e
avanços obtidos pelos cursistas, o que depende diretamente da
atuação do tutor. Também é condição necessária enxergar o
fórum em EAD como sendo uma das principais ferramentas no
processo de aprendizagem, pois é por intermédio dele que
docentes, tutores e cursistas estabelecem uma construção
interativa e participativa do conhecimento. Também é fato que
o fórum desenvolve em seus participantes o sentimento de
pertencimento a um grupo, diminuindo a sensação de solidão
imposta pelo estudo solitário, despertando ainda o desejo de
colaborar com a aprendizagem do outro.
O chamado modelo web
de aprendizagem permite ao cursista uma maior autonomia
tanto no gerenciamento de seu tempo como nas suas
produções. Contudo ele depende em muito de uma eficaz
participação dos seus tutores, sob o risco de que os alunos
venham a sentir-se isolados e acabem por desistir da
formação.
Não basta que os tutores dominem o conteúdo trabalhado, mas
deverão possuir excelente formação pedagógica voltada para a
atuação na modalidade de educação a distância, sendo esta
formação necessária do tutor algo a ser ainda mais e melhor
explorado em estudos vindouros.
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ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
FURLANETTI, Gabriella Araujo Pestana2
“ Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos,
cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento
aos educandos com necessidades educacionais especiais,
assegurando as condições necessárias para uma educação
de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001)." Resolução
CNE nº2/2001, no artigo 2º.”
Resumo: O presente artigo tem finalidade estudar o papel da
educação com os diversos tipos de deficiência, suas limitações, implicações e
perspectivas. Inicialmente vamos abordar o papel da educação e do educador,
os desafios enfrentados pela escola regular, na modalidade e perspectiva
inclusiva. Destacamos também as dificuldade e desafios enfrentados pela
escola para se ter uma pedagogia inclusiva, que seja centrada na criança sem
discriminação e adequando necessidades e trabalhando em parceria com a
família. Pretende-se esclarecer que escola e família devem encontrar formas
participar de forma criativa apoiando e fazendo com que o aluno portador de
necessidades especiais tenha um desenvolvimento importante e significativo
para sua vida social dentro das limitações e condições da sua deficiência.
Entender que a pessoa portadora de uma deficiência, muitas vezes
descriminada pela sociedade, tem a possibilidade de se desenvolver e
contribuir para o meio que a cerca, aumentado sua autonomia e
desenvolvimento.
Formada em Pedagogia Normal Superior Universidade Cruzeiro do Sul,
Professora Educação Infantil. Rede Municipal de Itaquaquecetuba. Endereço
Residencial: Rua Erva de Touro, 64, São Miguel Paulista, São Paulo – SP.
2
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Palavras-chave: aprendizagem, educação, inclusão, ensino.
Abstract: The purpose of this article is to study the role of education with
various types of disabilities, limitations, implications and perspectives.
Initially we will address the role of education and educator, the challenges
faced by the regular school, sport and inclusive perspective. We also
highlight the difficulties and challenges faced by the school to have an
inclusive pedagogy, which is centered on the child without discrimination
and matching needs and working closely with the family. It is intended to
clarify that school and family must find ways to participate creatively
supporting and making the student with special needs have an important and
significant development for their social life within the limitations and
conditions of their disability. Understand that the person with a disability,
often discriminated by society, have the ability to develop and contribute to
the environment that surrounds it, increasing its autonomy and development.
Key words: learning, education, inclusion, teaching

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Educação Inclusiva é diferente de educação especial,
porém uma esta interligada a outra, a educação inclusiva remete
a diversidade e individualidade de cada ser, buscando atender
através de um sistema regular de ensino as diferentes
necessidades de casa individuo. Constata-se que para que
aconteça a Educação Inclusiva é necessário que aconteça
mudança na postura e nas atitudes de todos para que o aluno
deficiente tenha acesso e permaneça na escola.
A educação é o primeiro passo para a firmação do
indivíduo como cidadão e como parte de uma sociedade. Para a
pessoa portadora de necessidades especiais, o acesso à educação
torna-se ainda mais importante para uma vida plena e
satisfatória
Na Constituição Federal de 1988 o Brasil apresentou
nuances de uma política educacional inclusiva, garantindo,
através dos parágrafos III do artigo 208 atendimento educacional
especializado aos até então conhecidos como
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portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino. O conceito mudou em seguida para Portador de
Necessidades Especiais. Atualmente utiliza-se o conceito
"Pessoa com Necessidades Especiais". O Estado ainda fica
incumbido ainda de:
II §- 1º criação de programas de prevenção e
atendimento
especializado
para
os
portadores de deficiência física, sensorial ou
mental, bem como de integração social do
adolescente
portador
de
deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos
(BRASIL, 1988).

Vários especialistas acreditam que a inclusão
educacional é a melhor maneira de acabar com o preconceito e
que ela beneficia toda a sociedade, no ensino integrado a criança
é vista como sendo portadora do problema e necessitando serem
adaptadas aos demais estudantes, se uma criança com
dificuldades especiais é integrada numa escola regular, ela passa
a se comunicar com os demais passando a se socializar com o
grupo, sendo dever do estado e da própria família, utilização de
métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens
apropriadas a situações especificas da aprendizagem suprindo
essas necessidades.
2 DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA UMA
INCLUSÃO DE QUALIDADE .
A inclusão escolar está diretamente relacionada com ações
políticas, pedagógicas, cultural e social, esse movimento junto
torna possível a interação de crianças com necessidades
especiais junto com as crianças sem necessidades especiais
convivendo no mesmo ambiente escolar, aprendendo e
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respeitando as diferenças, a escola se torna inclusiva quando
identifica as diferenças dos alunos perante o processo educativo,
busca a participação e o progresso de todos, e para isso
acontecer é necessárias novas práticas pedagógicas, essas
mudanças necessitam do desenvolvimento de novos conceitos,
assim como a efetivação de práticas pedagógicas e educacionais
ajustados com a educação inclusiva
Ressaltando as dificuldades encontradas nos ambientes
escolares que vão desde as péssimas condições das estruturas
físicas das instituições, a falta de preparo dos funcionários sabe se que essas escolas foram construídas para uma sociedade cheia
de barreiras de preconceitos o que dificulta fazer adaptações. A
falta de formação dos professores tem sido um fator que
dificulta a aprendizagem e adaptação das crianças com
necessidades especiais nas escolas regulares, além do que são
poucos os docentes que atuam nessa área da educação e muitos
não querem trabalhar com crianças deficientes, até mesmo
muitos foram formados em um momento em que não havia
esperança para essas pessoas, elas estavam à margem da
sociedade.
Diante de todas estas dificuldades que encontramos
destaca-se que a escola ainda não está suficientemente preparada
para atender os alunos da educação especial. É um grande
desafio para todos fazer se efetivar a escola inclusiva, mas
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com competência e boa vontade de todos da escola e a família
farão algo para os portadores de necessidade especial.
"A escola prepara o futuro e, de certo que,
se as crianças aprendem a valorizar e a
conviver com as diferenças nas salas de
aulas, serão adultos bem diferentes de nós,
que temos de nos empenhar tanto para
entender e viver a experiência da inclusão!
(Mantoan,2003-p.91).

Portanto, inclusão é atender a todos na escola, incorporar
a diversidade sem nenhum tipo de distinção, ou seja, oferecer
educação de qualidade para todos. Quando se fala em inclusão
escolar, mais especificamente em adaptação de alunos com
necessidades especiais em classes comuns, é preciso ter em
mente que, ela não consegue dar conta do atendimento a esses
alunos e é então que se dá a situação de exclusão, onde o aluno
percebe que não recebe o atendimento necessário, não produz o
que poderia e por si só se esquiva do processo.
Segundo a LDB de 1996, no artigo 58, verifica-se que as
escolas e os centros de educação infantil devem atender, sem
discriminação, as crianças desde zero ano de idade. O que
precisa ser entendido, no entanto, é que a inclusão não se faz
somente com a acolhida dessas crianças, porque inclusão é
muito mais que isso. Para promover a inclusão é necessário
dispor de recursos para tal, como profissionais bem preparados,
estrutura física adequada, entre outros.
Ainda de acordo com a LDB em vigor (a de 1996),
no artigo 59, os locais de ensino devem proporcionar ao
educando com necessidades especiais todos os recursos para o
seu desenvolvimento, assim como profissionais com formação
suficiente para o atendimento especializado e para a integração
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desses educandos nas classes comuns. A formação dos
professores é essencial para que haja a inclusão. Desse modo,
para atuar com alunos com necessidades educativas especiais, os
professores devem comprovar sua formação para tal, e, assim,
de acordo com as Diretrizes (2001, p. 31-32), "[...] perceber as
necessidades educacionais especiais dos alunos; flexibilizar a
ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento; avaliar
continuamente a eficácia do processo educativo; atuar em
equipe, inclusive com professores especializados em educação
especial".
O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na
escola regular decorre, portanto, das possibilidades de se
conseguir progressos significativos desses alunos na
escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à
diversidade dos aprendizes. E só se consegue atingir esse
sucesso, quando a escola regular assume que as dificuldades de
alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande
parte do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem é
concebida e avaliada. Pois não apenas as deficientes são
excluídas, mas também as que são pobres, as que não vão às
aulas porque trabalham, as que pertencem a grupos
discriminados, as que de tanto repetir desistiram de estudar .
Educar crianças em salas de educação especial significa negar lhes o acesso à formas ricas e estimulantes de socialização e
aprendizagem que somente acontecem na sala de aula de ensino
regular devido a diversidade presente neste ambiente.
Gostaria de ressaltar que a brincadeira é de fundamental
importância para o desenvolvimento infantil na medida em que a
criança pode transformar e produzir novos significados. Nas
situações em que a criança é estimulada, é possível observar que
rompe com a relação de subordinação ao objeto, atribuindo-lhe
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um novo significado, o que expressa seu caráter ativo, no curso
de seu próprio desenvolvimento.
Ao professor competente para trabalhar com a educação
especial é apresenta, entre outras características, identificar as
necessidades dos alunos e oferecer respostas a ela. Está entre suas
atribuições também apoiar o professor da classe comum. Estes
precisam também comprovar, segundo as diretrizes (2001):

2.1 INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NO COTIDIANO ESCOLAR

A inclusão escolar está diretamente relacionada com ações
políticas, pedagógicas, cultural e social, esse movimento torna
possível a interação de crianças com necessidades especiais
junto com as crianças sem necessidades especiais convivendo
no mesmo ambiente escolar, aprendendo e respeitando as
diferenças.
Para que a inclusão seja de fato efetivada é necessário que
os sistemas educacionais quebrem paradigmas. "Segundo
Moreno (2009), os sistemas educacionais concentram a
educação no aprendiz, na qual favorece parte desses alunos
levando em consideração seu potencial."
No cotidiano escolar a criatividade e em parte bom senso
do professore torna se uma das armas para o ensinoaprendizagem das crianças portadoras de necessidades especiais
e para isso algumas ações pedagógicas são necessárias nesse
processo. Em casos de alunos superdotados é certo de que
chegará um momento em que os professores não terão mais
conteúdo para repassar para esses alunos, em nosso país como
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se sabe o nível intelectual é muito baixo e com isso esses alunos
ficariam a deriva com a falta de conhecimento mais avançados.
Conforme Silveira e Nascimento (2011, p.132) As crianças
superdotadas precisam "[...] é da valorização e do incentivo de
sua potencialidade para que se possa ter o desenvolvimento
pleno de sua capacidade." .
Se tratando da Educação de crianças surdas e ou mudas,
nota-se que há uma preocupação maior com sua aprendizagem e
dos recursos que ainda estão inadequados a essa comunidade
surda, não apenas na escola mais na sociedade em geral, com as
crianças cegas não é diferente, para se trabalhar com elas, deve
ser criativo e buscar novas alternativas sempre favoráveis. Pode
se com criatividades, manipular e criar objetos, espaços
brinquedos que auxiliem na sua aprendizagem inclusão e
adaptação.
" O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal
da aprendizagem, na medida em que propõe
estímulo ao interesse do aluno, que como todo
pequeno animal adora jogar e joga sempre
principalmente sozinho e desenvolve níveis
diferentes de sua experiência pessoal e social. O
jogo ajudo-o a construir sua novas descobertas,
desenvolve e enriquece sua personalidade e
simboliza um instrumento pedagógico que leva ao
professor a condição de condutor, estimulador e
avaliador da aprendizagem” (p.36).

Cabe ao educador explorar e adaptar as situações
cotidianas do educando às atividades escolares, mas para tanto,
é de suma importância que domine as idéias e o método que ele
deseja trabalhar, com o intuito de que o aluno construa seu
próprio conhecimento, e tenha consciência de que os jogos

[77]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

propostos são meios para atingir seus propósitos e não fins em si
mesmo. Segundo o mesmo autor:
“O jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e
planejada programação, é tão ineficaz quanto um
único momento de exercício aeróbico para quem
pretende ganhar maior mobilidade física e, por
outro lado, uma grande quantidade de jogos
reunidos em um manual somente tem validade
efetiva quando rigorosamente selecionados e
subordinados à aprendizagem que se tem em mente
como meta” (p.37).

Percebe-se através de experiências em sala de aula, o
quanto é importante a ludicidade na aplicação dos conteúdos,
por ser uma maneira de fazer com que os alunos exponham suas
ideias e construam o seu conhecimento de acordo com a
proposta pedagógica. No entanto, vejo que muitos professores
ainda resistem em inovar as suas práticas em sala de aula, se
acomodando no método tradicional, que julgam ser o mais
eficiente e mais prático de ser trabalhado, onde o professor é o
transmissor do conhecimento, e os alunos são os receptores,
decorando conceitos que ao longo do tempo serão esquecidos.
Para Cury (2003) o objetivo fundamental dos professores é
ensinar os alunos a serem pensadores, e não transmissores de
informação.
A sala de aula precisa transformar-se então em uma
verdadeira oficina, ou seja, em um ambiente alfabetizador, nos
quais as crianças façam uma relação entre o signo e o
significado de forma vital e real. No entanto, a escola deve
ajustar em sua proposta pedagógica com intuito de buscar

[78]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

alternativas para ajudar os alunos a desenvolverem suas
capacidades e auxiliá-los nas suas adequações às diversidades
culturais que são expostas em seu universo sociocultural,
potencializando o desenvolvimento de todas as capacidades do
aluno, tornando o ensino mais digno e humano.
De acordo com Kishimoto (2002) o jogo é considerado
uma atividade lúdica que tem valor educacional, a utilização do
mesmo no ambiente escolar traz muitas vantagens para o
processo de ensino aprendizagem, o jogo é um impulso natural
da criança funcionando, como um grande motivador, é através
do jogo obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e
voluntário para atingir o objetivo, o jogo mobiliza esquemas
mentais, e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e
espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva,
social, motora e cognitiva.
A criança ao jogar, não só incorpora regras socialmente
estabelecidas, mas também cria possibilidades de significados e
desenvolve conceitos é o que justifica a adoção do jogo como
aliado importante nas práticas pedagógicas. O jogo pode ser
considerado um dos elementos fundamentais para que os
processos de ensino e de aprendizagem podendo superar os
conteúdos prontos, acabados e repetitivos, que tornam a
educação escolar tão maçante, sem vida e sem alegria. O jogo
pode ser um elemento importante pelo qual a criança aprende,
sendo sujeito ativo desta aprendizagem que tem na ludicidade o
prazer de aprender.
A partir dessa reflexão podemos afirmar que o educador é o
grande responsável de demonstrar suas habilidades e
competências, e consequentemente estará ao pelo
desenvolvimento e o alcance da aprendizagem do aluno, através
da integração dos conteúdos com a ludicidade. É através da
pratica diferenciada do educador que o educando será inserido
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nessa maneira lúdica de aprender, onde ele se sentirá mais
alegre, motivado e capaz mesmo tempo aprendendo e se
divertindo, pois vivemos em um tempo que as rápidas e
profundas mudanças ocorridas na sociedade acabam por exigir
da escola e dos professores um repensar de sua prática, para que
assim possam responder às necessidades do mundo
contemporâneo.
3
CONTRIBUIÇÃO FAMILIAR NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
A família é mediadora no processo de ensino-aprendizagem,
de maneira que a criança, seja ela portadora de necessidades
especiais ou não, é o primeiro espaço social da pessoa, é no
ambiente onde vive a criança que ela constrói valores e
referências boas ou ruins. A família precisa se conscientizar e se
mobilizar a apoiando e estando em conjunto com a escola para o
aprendizado do filho, evitando a superproteção dos pais que
atrapalha o processo de desenvolvimento do seu filho, de maneira
que não contribuirá em nada para o desenvolvimento da
autonomia desse educando.
A escola e a família são contextos do desenvolvimento
dos indivíduos com papeis complementares no processo educativo
cujo significado cultural, econômico e existencial (...) reside no
encontro dinâmico das realidades, valores e projetos de cada uma
destas unidades sociais. É a ciência que tem como objeto de
estudo o homem através do seu corpo em movimento
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e em relação ao seu mundo interno e externo,
(TEIXEIRA, 2006, p. 39).
A participação da família, juntamente com o apoio de
especialistas da saúde e escola é decisiva no processo de
interação/inclusão que é essencial para o desenvolvimento
pessoal do deficiente. É na família seu primeiro grupo com o
qual a criança convive e seus membros são seus exemplos de
vida, nela se aprende os primeiros valores e hábitos. Quando a
criança é inserida na escola, ela tende a se expor ou colocar em
prática os valores que lhe foi inserido. A escola juntamente com
a família tem a função de fazer com que o portador de
necessidades diferenciadas se desenvolva em todos os aspectos,
e auxiliar para que tenham sucesso em sua aprendizagem.
Acredita-se que pais parceiros da escola sempre ajudarão no
rendimento escolar de seu filho e conseguintemente a ter uma
vida de sucesso e tornar-se independente, nesse caso estamos
dizendo no geral, a parceria se torna fundamental a todas as
crianças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há mais como negar que a inclusão de alunos com
necessidades especiais urge. As leis e diretrizes defendem e
organizam as ideias que permeiam essa realidade, que ainda não
é a ideal, pois há muito que fazer. A falta de acessibilidade e de
formação específica dos professores e também turmas
numerosas na recepção dos alunos com necessidades especiais
dificultam o processo de inclusão dos mesmos.
Precisamos trabalhar a educação, para que a escola
construa um mundo melhor para todos, inclua no seu convívio
quais quer que sejam seus educandos, independentemente de
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padrões de normalidade. Para que a escola seja uma verdadeira
base de cultura, aprendizado e convívio social. Os avanços da
Inclusão transformam a concepção tradicional, alterando
as ideias de ensino especializado e exigindo mudanças na
formação de professores e gestores, buscando novas formas de
planejamento e organização pedagógica de recursos e propondo
um novo ideal do direito a educação.
Ao finalizar esse artigo percebe-se que a forma de como
se trabalhar com as crianças portadoras de necessidades
especiais na sala de aula é um ponto primordial no sucesso da
aprendizagem. São necessárias boa vontade e pesquisas
constantes por parte do professor. É sabido também de que só
boas intenções não bastam, mas o dinamismo dentro da escola
que une professores, gestores, funcionários, pais e toda
comunidade é o que traz mais benefícios na inclusão desses
alunos. Buscar estratégias que se traduzam em melhores
condições de vida, na igualdade de oportunidades para todos os
seres humanos e na construção de valores éticos socialmente
desejáveis por parte dos membros das comunidades escolares é
uma maneira de enfrentar situações de desigualdade e um bom
caminho para um trabalho que visa à democracia e à cidadania.
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MÚSICA, ESCOLA E INCLUSÃO
Tatiane Sanches Silva Muradas

A música e a escola é um assunto vasto e múltiplo
e habita as discussões em todo o país e, porque não
dizer no mundo. Parece não haver mais o que discutir em
relação ao valor educativo da música, mas ainda assim,
com obrigatoriedade legal ou não do ensino da música no
Brasil, há que se perguntar qual música, quais atividades
musicais, quais os valores estéticos e artísticos musicais
serão ensinados na escola?
A arte como um todo diz muito da forma como as
pessoas sentem, entendem e constroem suas visões de
mundo e, sem dúvida, a música é um desses
instrumentos. Além de uma atividade socializante,
naturalmente é reveladora de aspectos que vão além da
informação das preferências musicais, pois diz respeito
às formas como cada pessoa ou grupo trabalha
sonoramente sua própria imagem, seus anseios e suas
articulações com o meio a que pertence. A música é de
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fato muito presente nas histórias de vida das pessoas,
quando não é a própria história da vida das pessoas.
Mesmo considerando estes aspectos, no contexto
escolar, hoje, a questão da diversidade é fator que
merece destaque e níveis de investigação cada vez mais
cuidadosos, visto que há uma realidade múltipla, rica em
particularidades e, evitando assim a aplicação de
fórmulas nas ações educativas, principalmente em se
tratando das linguagens artísticas. Por esta razão, num
primeiro momento, a questão da diversidade, com base
no que está disposto nos documentos oficiais deve contar
com a visão crítica dos educadores em relação ao jogo
ideológico que se estabelece no interior dos grupos e das
salas de aula. Quando se busca contemplar todas as
possíveis vertentes da produção musical, deve haver um
esforço

para

evidenciar

a

diversidade,

o

caráter

multicultural e, se possível, o intercultural na prática da
música nas escolas, para que seja viável também que se
trabalhem aspectos conflitantes.
A prática da música na escola deve ser ofertada,
repleta de possibilidades e de cuidados educativos. Isto
é, as práticas musicais, neste contexto de diversidade,
devem primar pelo trato zeloso, atento e acolhedor de
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todas as possíveis manifestações e produções musicais.
E mais, devem garantir o acesso às novas informações,
bem como acolher as muitas formas de interagir com a
música.

Além disso, a educação musical atenta deve

ajudar os alunos no sentido de uma orientação para as
suas buscas. Educar musicalmente significa, também,
formar plateias críticas, ampliar o repertório universal do
educando, abrir espaço para reflexões até mesmo de
comportamento social, de conhecimento da história, pois,
afinal de contas a música e todas as outras linguagens da
expressão pertencem a este contexto humano onde
ocorrem as transformações da dinâmica cultural. Isso
pressupõe uma atitude receptiva e atenta por parte do
educador, que vislumbre a música como uma sinalização,
um processo relacional do ser humano com tudo que o
cerca.
Este ensino personalizado, hoje se pode chamar
de

pessoal,

como

um

ensino

que

considera

fundamentalmente a pessoa, suas características físicas,
sociais, culturais e sua história como indivíduo e como
ser social. É nesta ótica que se fala aqui em inclusão,
seja

ela

educacional,

social,

étnica,

tecnológica,

econômica, ou de qualquer outra ordem. Obviamente
este tipo de visão e de ação educacional não são
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caminhos fáceis e, nem tampouco se

encontram

construídos.
Diz Drogomireck (2010) A inclusão não é um
processo já pronto e acabado nas sociedades. Consiste
de uma proposta que tem permeado a subjetividade
social.

Se

desenvolvendo

e

também

encontrando

resistências de diversas formas e por vários setores da
sociedade e pessoas.
De fato, tal tarefa depende de uma visão inclusiva
e não excludente. O que importa neste contexto não é o
que limita o ser humano, mas o quê é possível fazer para
potencializá-lo além de suas limitações, isto é, como é
possível produzir música, criar, ter insights, enfim,
construir uma atmosfera acolhedora, sem que se ressalte
o termo inclusão. Até porque quando usada esta
expressão, já se evidencia pessoas fora do padrão geral.
De tal modo, os educadores, os educadores
musicais, os músicos terapeutas, enfim, os profissionais
das mais distintas áreas da aplicação da música têm
buscado respostas para as suas práticas. Snyders (1992)
apregoa

que

pessoas

diferentes

buscam

formas

diferentes de progredir, seja na música, ou em qualquer
outra atividade humana. Por isto, é necessário que o
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ambiente do fazer musical seja em essência agregador e
que, o professor esteja disponível e receptivo para
aprender com seus alunos, abrindo caminhos que
facilitem as atitudes de escuta e a forma com que estes
recebem as mais variadas expressões sonoras, bem
como a maneira como produzem música para suas vidas.
É enriquecedora a experiência de fazer música a
partir das possibilidades de cada aluno. Contudo, isto não
implica em trabalhar sem proposição, sem metas.
Educação é um ato intencional e toda a clareza a respeito
disso é princípio essencial para qualquer ato educativo.
Por esta razão, ao se definir onde se quer chegar,
também é preciso planejar alguns„ como se quer chegar
a resultados educativos.
Atualmente são muitas as propostas e ações
voltadas à inclusão, seja ela de qual natureza for, racial,
social, motoro, intelectual, étnica, outras. O fato é que as
ações inclusivas demandam mudança de mentalidade e
se fazem com ideias, vivências, estudo e muito amor
humano. Para cada proposição de intervenção inclusiva,
há que se conhecer a natureza de cada problema a ser
tratado. Ou seja, as questões de inclusão requerem
conhecimento social, políticas sociais, economia; as
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questões de inclusão e acesso educacional requerem
conhecimentos pedagógicos, da realidade educacional,
do processo ensino-aprendizagem; as questões de
inclusão digital requerem conhecimentos tecnológicos,
políticas

de

informatização,

mercado

e

educação

tecnológica; enfim, cada inclusão tem sua especificidade,
suas

questões

particulares.

Inclusão

se

faz

com

acolhimento, mas é preciso também conhecimento da
realidade para que se garanta o direito a voz e o
sentimento de pertencimento dos excluídos. Por isso,
mais do que defender a necessidade de profissionais
com conhecimento musical para atuar nas escolas, há
que se difundir a ideia da presença de professores com
competência pedagógico-musical e comprometimento em
relação à questão da inclusão.
A INTELIGÊNCIA MUSICAL – CONTRIBUIÇÕES DE
HOWARD GARDNER
A teoria das inteligências múltiplas sugere que
existe um conjunto de habilidades, chamadas de
inteligências, e que cada indivíduo as possui em grau e
em combinações diferentes. Segundo Gardner (1995, p.
21): “Uma inteligência implica na capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são importantes num

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

89

determinado ambiente ou comunidade cultural”. São, a
princípio, sete: inteligência musical, corporal-cinestésica,
lógico-matemática, lingüística, espacial, interpessoal e
intrapessoal.
A

inteligência

musical

é

caracterizada

pela

habilidade para reconhecer sons e ritmos, gosto em
cantar ou tocar um instrumento musical. Gardner (1995)
destaca ainda que as inteligências são parte da herança
genética humana, todas se manifestam em algum grau
em todas as crianças, independente da educação ou
apoio cultural. Assim, todo ser humano possui certas
capacidades essenciais em cada uma das inteligências,
mas, mesmo que um indivíduo possua grande potencial
biológico para determinada habilidade, ele precisa de
oportunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em
resumo, a cultura circundante desempenha um papel
predominante na determinação do grau em que o
potencial intelectual de um indivíduo é realizado”
(GARDNER, 1995, p, 47).
Sendo

assim,

a

escola

deve

respeitar

as

habilidades de cada um, e também propiciar o contato
com atividades que trabalhem as outras inteligências,
mesmo porque, segundo o autor, todas as atividades que
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realizamos utilizam mais do que uma inteligência. Ao
considerar as diferentes habilidades, a escola está dando
oportunidade para que o aluno se destaque em pelo
menos uma delas, ao contrário do que acontece quando
se privilegiam apenas as capacidades lógico-matemática
e lingüística. Além disso, na avaliação é preciso
considerar a forma de expressão em que a criança
melhor se adapte. Campbell; Campbell; Dickinson (2000,
p.147) ao comentarem sobre a inteligência musical,
resumem os motivos pelos quais ela deve ser valorizada
na escola:
- Conhecer música é importante.
- A música transmite nossa herança
cultural. É tão importante conhecer
Beethoven e Louis Armstrong quanto
conhecer Newton e Einstein.
- A música é uma aptidão inerente a
todas as pessoas e merece ser
desenvolvida. - A música é criativa e
auto-expressiva,

permitindo

a

expressão de nossos pensamentos e
sentimentos mais nobres.
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- A música ensina os alunos sobre
seus relacionamentos com os outros,
tanto em sua própria cultura quanto
em culturas estrangeiras.
- A música oferece aos alunos rotas
de sucesso que eles podem não
encontrar

em

parte

alguma

do

currículo.
- A música melhora a aprendizagem
de todas as matérias.
- A música ajuda os alunos a
aprenderem que nem tudo na vida é
quantificável. - A música exalta o
espírito humano.
O QUE É MUSICALIZAÇÃO?
Para Bréscia (2003) a musicalização é um
processo de construção do conhecimento, que tem como
objetivo despertar e desenvolver o gosto musical,
favorecendo

o

desenvolvimento

da

sensibilidade,

criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e
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afetividade, também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.
As atividades de musicalização permitem que a
criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua
noção de esquema corporal, e também permitem a
comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto
(2000) afirmam que atividades podem contribuir de
maneira indelével como reforço no desenvolvimento
cognitivo/ lingüístico, psicomotor e sócio-afetivo da
criança, da seguinte forma:
Desenvolvimento cognitivo/ linguístico: a fonte de
conhecimento da criança são as situações que ela tem
oportunidade de experimentar em seu dia a dia. Dessa
forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela
receber melhor será seu desenvolvimento intelectual.
Nesse sentido, as experiências rítmico musicais que
permitem

uma

participação

ativa

(vendo,

ouvindo,

tocando) favorecem o desenvolvimento dos sentidos das
crianças. Ao trabalhar com os sons ela desenvolve sua
acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou dançar ela
está trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao
cantar ou imitar sons ela esta descobrindo suas
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capacidades e estabelecendo relações com o ambiente
em que vive.
Desenvolvimento

psicomotor:

as

atividades

musicais oferecem inúmeras oportunidades para que a
criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a
controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O
ritmo tem um papel importante na formação e equilíbrio
do sistema nervoso. Isto porque toda expressão musical
ativa age sobre a mente, favorecendo a descarga
emocional, a reação motora e aliviando as tensões.
Qualquer movimento adaptado a um ritmo é resultado de
um conjunto completo (e complexo) de atividades
coordenadas. Por isso atividades como cantar fazendo
gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências
importantes para a criança, pois elas permitem que se
desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora,
fatores

importantes

também

para

o

processo

de

aquisição da leitura e da escrita.
Desenvolvimento sócio-afetivo: a criança aos poucos vai
formando sua identidade, percebendo-se diferente dos
outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com os
outros. Nesse processo a auto-estima e a auto-realização
desempenham um papel muito importante. Através do
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desenvolvimento da auto-estima ela aprende a se aceitar
como é, com suas capacidades e limitações. As
atividades

musicais

desenvolvimento

da

coletivas
socialização,

favorecem

o

estimulando

a

compreensão, a participação e a cooperação. Dessa
forma a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo.
Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades
que lhe dêem prazer, ela demonstra seus sentimentos,
libera suas emoções, desenvolvendo um sentimento de
segurança e auto-realização.
CONCLUSÃO
Sabemos que a inclusão de alunos com deficiência
em classes comuns é um tema cercado de controvérsias
e desafios. Por um lado, declarações mundiais e políticas
públicas que discutem e orientam a implementação de
ações visando à inclusão, e de outras instituições de
ensino e seus profissionais, muitas vezes sem formação
adequada ou preparo para lidar com o impacto cotidiano
desse novo paradigma, que coexiste com os muitos
outros desafios existentes. Por conseguinte apresentando
a musicalização como elementos contribuintes para o
desenvolvimento da inteligência e a integração do ser.
Explicando como a musicalização pode contribuir com a
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aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/
lingüístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança que no
caso da pessoa incluída a necessidade é extrema.
Sabendo que dentre as mais diversas atribuições e
características humanas, uma delas é que o ser humano
simplesmente faz música. Sem ela, por definição, o
homem ficaria incompleto, perderia seu sentido do todo.
Portanto, a música é parte do homem, ou seja, do ser
humano com todas as suas diferenças. Para apropriar-se
de sua cultura, o homem tem que conhecer sua música,
ou melhor, fazer música (no sentido mais amplo do
termo). A música como cultura sempre se dá num
contexto social específico, trazendo para quem a pratica
o sentido de 'pertencer', trazendo noções de identidade,
de construção da personalidade e do caráter do indivíduo
Expondo que o papel da música na educação, não
apenas como experiência estética, mas também como
facilitadora

do

processo

de

aprendizagem,

como

instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e
receptivo, e também ampliando o conhecimento musical
do aluno, afinal a música é um bem cultural e seu
conhecimento não deve ser privilégio de poucos. Sugere
que a escola deve oportunizar a convivência com os
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diferentes

gêneros,

apresentando

novos

estilos,

proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é
apresentado, permitindo que o aluno se torne mais
crítico. A música e o corpo estão intrinsecamente ligados.
A prática musical, assim como a dança, inclui o
desenvolvimento de inúmeras habilidades motoras e
cognitivas. Através da superação de cada 'obstáculo',
(que pode ser motor ou cognitivo, ou de qualquer outra
natureza), o caminho do desenvolvimento da linguagem
musical contribui imensamente para a necessidade de
'gostar de si mesmo', ou seja, de possuir auto-estima
condição básica para o desenvolvimento do ser humano
integral.
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A FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO ESCOLAR
Rafael de Souza Santos

O desenvolvimento e o uso operacional de um
contexto afetuoso em sala de aula são essenciais ao
educando. Por que a família é vista tão mal? Os
professores dão algumas pistas. Eles dizem que quem
ensina faz também o papel de assistente social, ''a escola
está no lugar da família''.
Onde o professor não ensina, mas auxilia o aluno a
se sobre sair. Apesar de todas as novidades inseridas no
relacionamento

humano,

como:

famílias

coletivas,

comunidades hippies, grupos de casais que coabitam
amor

livre,

experiências

sexuais

pré-matrimoniais,

aventuras extraconjugais e muitas outras formas de
associação

entre

homens

e

mulheres,

a

família

normalmente constituída, através de um casamento legal,
ainda e a opção mais comum, pelo menos nos paises
latinos, como o nosso.
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A mãe ainda tende a desenvolver o papel que sempre
lhe coube: criar e cuidar bem dos filhos orientá-lo nos
estudos e preparados para a vida, além de cuidar do lar.
Para a mulher que trabalha fora, tem sido bastante difícil e
desgastante conjugar os três papeis: o de dona-de-casa,
o de mãe de família e o de profissional. Para suprir as
necessidades econômicas, ela abandona a criança em
meios e condições inadequadas.
A influência do lar como hábitat da criança e da
família, assim como a influência do meio social mais
amplo, é muito grande, principalmente na primeira
infância e na adolescência. Estas são as fases críticas do
desenvolvimento do ser humano, que sempre requerem
um maior cuidado e atenção.
Muitos fatores ainda contribuem para o baixo
desempenho escolar. Os pais devem ter uma estratégia
muito delicada, para com os filhos, o desrespeito pelos
amigos da criança, não respeitar os horários e atividades
da criança de acordo com seu horário de interesse,
estimulação excessiva pode se um problema para o
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escolar, pois há pais que sobrecarregam a criança com
vários tipos de atividade, tais como: escola, natação, balé.
Quando, ao contrário, o pai é muito liberal, dando
ampla

liberdade

aos

filhos,

eles

podem

torna-se

voluntariosos, Pais autoritários além de serem pouco
comunicativos

e

afetuosos,

são

bastante

rígidos,

controladores e restritivos quanto ao nível de exigência de
seus filhos. Pais superprotetores não permitindo que ela
mesma busque os seus próprios mecanismos de defesa.
Pais violentos costumam espancar a criança, o que
desencadeia nela a revolta e um profundo sentimento de
injustiça.
Pais que usam a mão de obra da criança para o
complemento das necessidades orçamentária. Pais que
por algum motivo não gostam do filho, chegando mesmo
a odiá-lo.
Desajustamento no relacionamento do casal, a
separação do casal deixa sempre os filhos com um
sentimento de rejeição por parte do pai ou da mãe ou
mesmo de ambos. Os conflitos e a rivalidade entre irmãos
também são prejudiciais, surgindo um sentimento de
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intolerância que cresce à medida que as crianças também
crescem.
O nascimento de irmãozinho sem nenhum prepare do
escolar, poderá gerar ansiedade e ciúmes, Filhos adotivos
principalmente se ignoram essa condição, que lhes é
revelada somente na puberdade por algum estranho, sem
muita sutileza e sem um preparo psicológico adequado.
Quando a criança não compreende sobre sua
adoção, poderá sofrer de perturbações emocionais, e
comprometer

o

rendimento

escolar,

refletindo

nas

atividades da criança.
Porém, as coisas não acontecem como necessitam
em contexto escolar. A escola é um local de expedição do
saber e não de adiantamento de competências integrais
do aluno, capacidades essas essenciais na inserção
social. A integração entre a escola e a família é essencial
para que o aluno tenha maior respeito pela escola. É
nesse contexto que faremos nossa pesquisa ao propor
um modo de interação entre ambas e entre os alunos.
É na instituição família que vivenciamos a primeira
forma de amor com que se tem contato na vida. É nela
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que

nos

humanizamos.

Ao

valorizarmos

esse

relacionamento e esse sentimento, vamos transmiti-los
aos nossos filhos.
No entanto, a instituição família tem recebido pouco
investimento das pessoas, até pela falta de sentido que a
reveste nos dias de hoje, em que o consumismo reina
soberano e até as leis ajudam na sua fragmentação. A
instituição social mais tem colaborado na extinção do que
na promoção da família.
Até os anos 1960, casar, criar filhos era um projeto de
vida; agora, tal projeto ficou relegado a um plano
secundário e, praticamente, perdeu o sentido, como
perderam o sentido os valores a longo prazo.
A humanidade como um todo está perdendo a
autoestima e do compromisso com o conjunto para a
individualidade, o consumismo, a solidão. Numa breve
retrospectiva histórica, vemos que, nos anos 1960, a
política autoritária, não apenas do Brasil, mas de muitas
partes do mundo, fez com que os jovens se revoltassem
contra todo poder instituído, inclusive o patriarcal.
Queriam quebrar barreiras e a família foi a primeira delas,
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a mais acessível naquele momento de amor livre, contra
as amarras institucionais.
A instituição escolar tem uma especificidade, a
obrigação de ensinar bem os conteúdos específicos de
áreas do saber, escolhidos como sendo fundamentas para
a instrução de novas gerações. O problema de as crianças
aprenderem fração é da escola. Por outro lado, professora
alguma tem de dar ''carinho maternal'' para seus alunos.
Amor, respeito, confiança sim, como professora e membro
adulto da sociedade.
O incremento pleno do ser humano depende do
aprendizado que realiza num apurado grupo cultural, a
partir da interação com outros indivíduos da sua espécie.
O aprendizado depende das condições biológicas do
indivíduo

e

da

dimensão

social

que

ministram

instrumentos e símbolos que medeiam a relação do
indivíduo com o mundo.
Como

condições

biológicas

entendem-se

o

desenvolvimento perfeito do mecanismo humano e, como
extensão social, o ambiente humano e natural saturados
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de significado cultural. A aprendizagem é que permite e
move o processo de desenvolvimento.
O aprendizado implica uma natureza social peculiar e
um processo, através do qual os indivíduos entram na
vida intelectual daqueles que o cercam. Desse ponto de
vista, a prática é o aspecto necessário e universal, uma
espécie

de

garantia

características

de

psicológicas

desenvolvimento
especificamente

das
e

culturalmente organizada.
O aprendizado se processa informalmente fora da
escola, mas é na escola que se inserem elementos novos
no desenvolvimento do ser humano, de forma sistemática.
O desenvolvimento e a aprendizagem estão interrelacionados. Através da influência e interação com o
meio físico e social, o ser humano desenvolve vários tipos
de aprendizados.
O desenvolvimento autêntico é aquilo que o indivíduo
é capaz de fazer, de forma autônoma e desenvolvimento
possível é aquilo que ele faz em colaboração com os
outros elementos do seu grupo social.
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Entre estes dois níveis encontra-se a zona de
desenvolvimento proximal que decide aquelas funções
que ainda não cresceram, portanto, aquilo que é zona de
desenvolvimento
desenvolvimento

proximal
real

hoje,

amanhã.

será
No

seu

nível

de

cotidiano,

observando, experimentando, imitando e recebendo
instruções de pessoas mais experientes de sua cultura,
aprende a fazer perguntas e também obter respostas para
uma série de questões.
O indivíduo, como membro de um grupo sociocultural
apurado, vivencia um conjunto de experiências e opera
todo o material cultural, como conceitos, valores, ideias,
objetos concretos, concepção de mundo a que têm
acesso, construindo o seu conhecimento, desenvolvendo
suas funções psicológicas superiores.
Para

a

escola

compete

desenvolver

os

conhecimentos construídos na experiência pessoal dos
educandos,

os

chamados

conceitos

cotidiano

ou

espontâneo, através de ensino sistemático, elaborado em
sala de aula, transformando-o em conceitos científicos.
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A

escola

deve

propiciar

ao

educando

um

conhecimento sistemático sobre aspectos associados aos
conceitos espontâneos, possibilitando-lhe que tenha
acesso

ao

conhecimento

científico,

construído

e

acumulado pela humanidade.
O

aprendizado

escolar

exerce

significativas,

influências no desenvolvimento das funções psicológicas
superiores, através dos processos de formação de
conceitos, envolvendo operações intelectuais dirigidas
pelo uso de linguagens e códigos, atenção deliberada,
memória lógica, reflexão, abstração, capacidade de
comparar e diferenciar, além de outras informações
recebidas do exterior, desencadeando uma intensa
atividade mental no educando.
As exposições gerais sobre a legislação indicam a
obrigação de construir novas alternativas de preparo
curricular comprometidas, de um lado, com o novo
significado do trabalho no conjunto da globalização e, do
outro, com o sujeito ativo, a pessoa humana que se
adequará das informações para aprimorar-se como tal, no
mundo do trabalho e na prática social.
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Nesse contexto a informação torna-se fator principal
da produção e, “aprender a aprender” coloca-se como
aptidão Escola de Ensino Fundamental para inclusão na
dinâmica social que se reestrutura continuamente. A
perspectiva é, pois, de uma aprendizagem permanente,
de uma forma continuada, tendo em vista a construção da
cidadania.
A partir do nascimento o homem recebe a extensão e
a afetividade da família. Com isso, a vida afetiva de uma
pessoa tem uma longa direção pela educação nos
convívios familiar e social.
Sabemos que a educação informal se constitui em
uma

coluna

essencial

desenvolvimento

desta

na

construção

implicará

num

do

eu.

O

alargamento

harmonioso ou não do indivíduo.
Percebe-se ser estranho o desenvolvimento do
indivíduo fortuitamente. A educação do contexto familiar
entusiasma no desenvolvimento da auto-estima da
criança, formando-a e construindo-a, enquanto ser
humano completo. As ambições, as aspirações e as
perspectivas

familiares

que

envolvem
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requererem bem-estar e estabilização quando dosados e
colocados à disposição de maneira correta.
Todo educador sabe que o apoio da família é
categórico no desempenho escolar. Segundo um estudo
publicado

no

Journal

of

Family

Psychology,

da

Associação Americana de Psicologia, as crianças que
convivem em festas e reuniões familiares têm mais saúde,
melhor desempenho escolar e maior equilíbrio emocional.
E mesmo o SAEB/99 (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica), apontou que nas escolas que
contam com a parceria dos pais, onde há troca de
informações com o diretor e os professores, os alunos
aprendem melhor.
Diversos educadores brasileiros também protegem
que a família realize uma comitiva da escola, verificando
se

seus

objetivos

estão

sendo

verdadeiramente

alcançados.
Esse desempenho dos pais ainda é bem raro, de
acordo com os resultados de pesquisa alcançada pelo
Observatório do Universo Escolar.
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Esse estabelecimento ouviu mais de cem pais e
educadores da rede pública e privada de todo país e
verificou que só 13% das escolas públicas mantêm um
relacionamento junto com a família. Por outro lado, 43,7%
dos pais de alunos da rede pública acreditam que, se
fossem

solicitados

mais

encontros

e

conferências

interessantes, haveria maior conexão com a escola.
Por que pais e professores ainda não conseguem se
perceber? Segundo a mesma observação, a maior parte
dos docentes atribui aos pais à origem dos problemas de
disciplina e distinguem como fatores o novo modelo
familiar, no qual os adultos continuam poucos momentos
em

casa,

ou

ainda

aquele

que

apresenta

uma

organização distante do habitual.
Dessa forma muitas crianças vão à escola para ser
educadas, aperfeiçoadas e algumas, para ser criadas.
O encontro de dados do SAEB mostra que a nota dos
alunos é melhor quando pais e professores se apreciam.
Foi demonstrado que a nota dos alunos é mais alta
quando os pais possuem maior nível de escolarização ou
são mais atuantes na vida acadêmica de seus filhos.
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Evitar criar ovelhas negras significará menos viciado,
menos desocupado, menos lares traumatizados.
O amor cristão é o antídoto, é o remédio, contra todas
as formas de preconceito, mas, não pode ser amor à
criança insurgente e precário, ou ao jovem desestimulado,
benéfica resignação dos pais e irmãos a aceitá-los como
a uma cruz, do jeito que eles são. Isto seria lavar as mãos
e manter a crendice.
No caso do adolescente, antes de levar-lhe uma
palavra, é imprescindível vê-lo como igual aos irmãos: a
disputa está no que fazem, e não no que são
fundamental, e por isso mesmo será possível que ele
mude o que faz, porque não é a sua natureza que ele tem
que variar, mas pode ser também que as coisas se
determinem para o filho problemático, devido ao grande
poder que uma pessoa tem de se auto-resgatar, pela via
da razão e com a ajuda.
Melhor ainda se for satisfatoriamente forte para
resgatar também os demais elementos da família, do
sono hipnótico em que exercem seus papéis de "bons" e
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de "úteis", e os seus pais do papel inconsciente de "pais",
que transmitem de seus pais.
As dificuldades dos alunos podem compor uma
alteração no aprendizado específico da leitura e escrita,
ou alterações genéricas do processo de aprendizagem,
onde outros aspectos, além da leitura e escrita, podem
estar envolvidos (orgânico, motor, intelectual, social e
emocional).

1.1

-

FAMÍLIA

E

ESCOLA

TRABALHANDO

JUNTAS NA EDUCAÇÃO

A interação entre família e escola não deveria ser
reduzida apenas a reuniões formais e contatos rápidos,
mas ocorrer regularmente em momentos de maior
intercâmbio nos quais a família pudesse efetivamente
participar do cotidiano da escola.
É importante salientar que o fracasso ou o sucesso
escolar de cada um é influenciado por diversos fatores,
sendo o envolvimento da família com a escola apenas um
deles, pois também contam a cultura familiar, as
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oportunidades vividas por estes alunos e alunas. As
expectativas de pais e mães em relação ao futuro são
fatores que podem cooperar ou não para que estas
crianças e adolescentes estejam motivadas para um bom
desempenho escolar.
É provável que uma investigação da história de vida
escolar dos pais e mães destes alunos e alunas aponte os
fatores relacionados com o tipo de relação que esta
família desenvolve com a escola e a origem dessas
expectativas.
Ao que tudo indica, a única forma de superação da
situação inquietante na qual se encontra a educação
pública brasileira atualmente seria aproximar a escola não
só das necessidades das famílias, quanto de sua cultura e
dos processos construtivos presentes no desenvolvimento
da criança.
Nas escolas estaduais atualmente, o aluno e a
aluna se vêm obrigados a conviver com situações de
violência, desespero e desesperança, ante as quais, a
maioria dos professores simplesmente desistiu, assistindo
a tudo como meros espectadores, sem perspectivas de
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um futuro humanizado e harmonioso. Desse modo, as
relações entre as pessoas passaram para segundo plano,
pois atualmente o que menos importa é o outro.
Consequentemente, é imprescindível que pais e
mães estejam em sintonia com a vivência escolar e social
de seus filhos e filhas, pois essa integração tende a
enriquecer e facilitar o desempenho escolar da criança.
Portanto, é necessário que se habituem a participar
da vida escolar dos filhos e filhas. Para isso, uma
alternativa viável seria a divisão de responsabilidades
entre

os

sujeitos envolvidos no

processo

ensino-

aprendizagem. Esta é a união que é proposta no presente
estudo. Esta parceria consiste em família e escola
caminharem juntas, sendo que cada uma das partes deve
ser preservada em suas características próprias.
Em suma, os resultados da presente pesquisa
mostram que alunos e alunas que não dispõem do
envolvimento da família na sua vida escolar estão
constantemente sem motivação e na maioria das vezes
possuem

um

baixo

rendimento

escolar

ou

um

comportamento fora dos padrões da turma, indicando que
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provavelmente exista uma associação direta entre o
envolvimento

da

família

e

seu

arranjo

enquanto

organização social e o desempenho da criança ou
adolescente na escola.
Esses resultados sugerem que, no âmbito escolar, é
preciso

buscar

o

envolvimento

da

família

na

aprendizagem dos seus filhos e filhas, valorizar e orientar
os pais e mães no sentido de incentivar as boas relações
com a escola e todos que fazem parte deste ambiente.
Essa certeza se evidencia no cotidiano escolar onde
são visíveis, por exemplo, os resultados positivos do
trabalho com famílias de alunos e alunas com dificuldades
de aprendizagem e/ou comportamento inadequado.
A emoção assim como os sentimentos e desejos, são
manifestações da vida afetiva, um papel fundamental no
processo de desenvolvimento humano. Quando nasce
uma criança, todo contato estabelecido com as pessoas
que cuidam dela, são feitos via emoção. Entendemos por
emoção formas corporais de expressar o estado de
espírito da pessoa, manifestações físicas, alterações
orgânicas como frio na barriga, secura na boca, choro.
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O recém-nascido não tem ainda outras formas de se
comunicar com o outro, que não a emoção, esta sim,
forma eficiente de comunicação; e que funciona em mão
dupla.
Nossa

comunicação

com

o

bebê

também

é

emocional, corporal. É comum se dizer que não é fácil
enganar uma criança. Isto porque ela "lê" no corpo, mais
que nas palavras. Podemos dizer coisas bonitas a uma
pessoa, mas nosso corpo pode estar mandando uma
mensagem de repulsa.
É esta mensagem que a criança percebe, pois ainda
não desenvolveu, a contento, a comunicação verbal,
racional, que nós, adultos, usamos primordialmente,
quase

nos

esquecendo

destas

outras

formas

de

comunicação. A escola se apoia em interagir com o grupo
que a circunda, resultando num bom alargamento e
desenvolvimento para ambas.
De

acordo

com

a

literatura

pesquisada,

constataram-se também as consequências da rotulação e
dos enigmas de aprendizagem na escola, necessitando,
ainda mais a desempenho do psicopedagogo dentro das
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instituições escolares, trabalhando com diagnósticos,
assessorando os professores na sala de aula e,
principalmente, na precaução dos casos de alunos com
problemas de aprendizagem, impedindo mais um fracasso
escolar.
Em síntese, uma escola é funcional quando contam
com intensa aliança entre a sociedade, o grupo docente e
o administrativo, os quais trabalham os seus conflitos
através da cooperação e conversação. Esses subsídios
são maleáveis em sua maneira de lidar com os conflitos,
utilizando-se do conhecimento de várias técnicas e
métodos adequados.
A escola terá de mudar. Mas não apenas para se
adaptar, mas para formar cidadãos ativos, capazes de
dominar a tecnologia e dar sentido à vida individual e
coletiva. Ela deve contribuir para preparar um futuro com
uma dada concepção da vida em sociedade. Assim,
contribuir para o respeito ao equilíbrio ecológico do
planeta, para recriar a paz, para reduzir a violência e para
forjar um projeto do viver em conjunto da sociedade.
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É a implantação de uma proposta a parte difícil. A
tradição é implantar mudanças dirigidas de fora, de cima
para baixo. A consequência disto é a perda de autonomia,
se existente, da organização local. Existem sempre
espaços para a automudança e possibilidades de
formulação de alternativas de transformação. Já as
propostas vindas de fora esbarram, muitas vezes, no fato
de que o quadro local tem pouca experiência para
implementá-las.
As decisões são tomadas em conjunto e a
participação dos alunos é solicitada, mas sem ser
igualitária. Cada componente do sistema escolar tem seu
papel assentado.
Os profissionais qualificados observam e dão o
diagnostico do sistema escolar e, então, criam-se
categorias favoráveis para a solução dos problemas que
surgem, fazendo com que o ensinar e o aprender se torne
comprometidos.
O corpo docente determina e desenvolve projetos
com o auxilio da coordenação que são desenvolvidos com
os alunos. A parte administrativa trabalha também, em
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conjunto

com

proporcionando

professor,
e

psicopedagogo

desenvolvendo

e

família,

estratégias

de

convivência entre ambos.
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EDUCAÇÃO NAS ONGS: A EVASÃO
ESCOLAR NOS ESPAÇOSEDUCACIONAIS
Julia Ludugério de Oliveira

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo abordar aspectos
gerais sobre as dificuldades dos jovens em conflito, com
no contexto social. Vale ressaltar, a importância de
garantia de direitos essenciais, tais como: saúde,
educação, convívio familiar e proteção contra qualquer
tipo de violência que devem ser garantidos pelo Estado e
pela sociedade. Também abordou, as questões sociais, e
políticas

sociais

voltadas

para

o

processo

de

ressocialização desses jovens na sociedade de modo
geral, garantindo-lhes o direito de participação em cursos
e oportunidades de recomeçar um novo futuro.

A

pesquisa é de cunho bibliográfico, na qual se valeu de
leituras e análises bibliográficas de textos selecionadas
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cuidadosamente, que se referia ao tema. No sentido
geral, levou em consideração a existência de alguns
fatores considerados de grande relevância ao
desenvolvimento

dos

adolescentes,

visando

modificar o quadro de vulnerabilidade ao qual
encontram-se associados.

Palavras-Chave: Jovens em conflito; Contexto social;
Critério biológico; Técnico- jurídico.
ABSTRACT

This paper aims to address general aspects about the
difficulties of young people in conflict with the law in the
social context. It is worth mentioning the importance of
guaranteeing essential rights such as: health, education,
family life and protection against any type of violence that
must be guaranteed by the State and society. It also
addressed social issues and social policies aimed at the
process of re- socializing these young people in society in
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general, guaranteeing them the right to participate in
courses and opportunities to start a new future. The
research in of a bibliographic nature, which used
bibliographical readings and analyzes of carefully selected
texts, which referred to the theme. In the general sense,
it took into account the existence of some factors
considered to be of great relevance to the development of
adolescents, in order to modify the vulnerability situation
to which they are associated.

KEYWORD: Conflicting youth; Social context; Biological
criteria; Technical-legal.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais muito tem sido visto a crescente onda de
violência entre os jovens, a alta demanda muitas das
vezes tem se justificado pela ausência de emprego e falta
de oportunidades, principalmente para os jovens e
adolescentes que vivem em comunidades carentes. Para
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tanto é pertinente refletir sobre o ato de ressuscitação no
ambiente social, especialmente no que se refere aos
jovens em conflito com a lei e adolescentes, de maneira a
compreender os jogos e cursos enquanto agentes que
promovem a aprendizagem e potencializam a capacidade
do desenvolvimento intelectual e social desses indivíduos
na sociedade.
Dentro do contexto social, desempenhar o trabalho
voltado para a ressocialização e inserção desses jovens
na sociedade requer um domínio teórico e prático,
dedicação e paciência por parte do assistente social para
entender a particularidade de cada jovem, assim como a
adequação das atividades às situações em que cada um
se encontra.
No entanto, essa concepção não é fácil de ser aplicada
na prática, visto que, o processo de ressocialização é um
desafio contínuo o que configurou assim a motivação da
escolha da presente temática, visto que, essa temática
tem sido ponto de inúmeras discussões devido ao grande
número de questões de conflito envolvendo crianças e
adolescentes na esfera criminal, onde os jovens estão
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procurando meios delituosos, seja por acharem que esse
é o caminho mais fácil, ou por qualquer outra motivação.
Com base nessa contextualização e na motivação para a
realização do trabalho, pretendeu-se abordar os jovens
em situação de conflito com a lei no contexto social, a
partir da seguinte problemática: Qual a relevância de
políticas sociais no processo de ressocialização na
sociedade

atual

para

os

jovens

em

situação

de

vulnerabilidade social? O propósito dessa problemática
baseou-se

na

importância

do

reconhecimento

políticas sociais, e dos projetos sociais

das

no âmbito

educacional, social, e as representações dessa prática no
desenvolvimento global dos jovens e adolescentes na
sociedade.
Ao refletir sobre essas questões no Brasil, revelam-se que
as condições de aplicação das medidas socioeducativas
têm sido inadequadas à promoção da recuperação dos
adolescentes (Brasil, 2002). No que se refere às
interferências, Bazon (2002) e Brito (2003) ressaltam que
a abordagem socioeducativa não se acrescentou ao
correcional-repressivo e assistencialista, mas que estes
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coexistem e justapõem-se, tornando difícil o alcance de
resultados positivos esperados da aplicação das medidas:
desse modo, o atendimento caracteriza-se fortemente
pelo

aspecto

patologizantes

da

punição

acerca

da

e

pelas

concepções

adolescência

e

do

ato

infracional. Diante desses fatores cabe afirmar que o
ambiente onde esse indivíduo vive exerce uma forte
influência

em

sua

conduta

inflacionária,

como

foi

apontado por Christiane e Knussmann (1987), os fatores
ambientais

teriam

um

papel mais

importante

na

determinação das condutas agressivas do que os
biológicos. Nesse sentido buscou investigar a importância
de projetos sociais que visam oportunizar esses jovens no
processo de recuperação, e por essa razão as variáveis
ambientais e biológicas serão enfatizadas e analisadas
com maior detalhe.
Nesse sentido o principal objetivo, que é essencialmente
acadêmico, foi de compreender a importância da inserção
do jovem em conflito com alei no processo de resgate e
ressocialização

social.

Aprofundando

as

intenções

expressas do objetivo geral, detalhou-se a pesquisa a
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partir dos seguintes objetivos específicos: verificar o
conceito de jovem em conflito com a lei e a sua relevância
no contexto social; reconhecer a projetos sócias como um
método

facilitador

dessa

inserção

e

salientar

a

importância de uma formação do assistente social
qualificada voltada para práticas judiciais. Que resultaram
na criação dos capítulos que respectivamente falam de
cada objetivo específico.
O presente estudo abordou a revisão de literatura
baseada em diferentes correntes, tendo os seguintes
autores que participaram do diálogo: Bazon; Brasil;
Souza; ECA; Capez; Colpani; entre outros. As referências
bibliográficas foram selecionadas a partir do cruzamento
de

dados

de

trabalhos

acadêmicos

e

científicos

encontrados no Google Acadêmico e no site Scientific
Electronic Library Online (SCIELO) e utilizaram-se, em
diversos agrupamentos as seguintes palavras-chaves:
Jovens em conflito; Contexto social; Critério biológico;
Técnico-jurídico. A partir das referências encontradas
empregou-se o método de inclusão e exclusão, foram
incluídos os que retratavam sobre o objeto de estudo e
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excluídos os que discorriam sobre o jovem em conflito
com a lei fora do campo social. Nas considerações finais
foram reiteradas as contribuições do processo de
ressocialização do jovem em conflito com a lei no contexto
social, e a importância de projetos para a garantir o
sucesso da recuperação deles no contexto social de
modo geral.
Portanto, analisaremos teóricos que discutem a relevância
de uma sociedade acolhedora transformadora social. Mais
adiante, discorremos sobre os fatores biológicos e as
influências do ambiente na vida dessas crianças e
adolescentes as probabilidades de socialização que está
pode promover, na inserção deles no seio familiar.
A metodologia empregada neste trabalho foi de leitura e
análises bibliográficas, os quais foram selecionados
cuidadosamente, as obras avaliadas e complacentes para
a abrangência do tema e para a realização do
contraponto imprescindível

exigidos

e

por

existentes.
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acaso

O método usado é o dedutivo, qualitativo, ou seja,
fundamentada nas considerações de que avaliando
racionalmente as informações as quais se tem acesso, é
presumível organizar explicações e, finalmente, concluir
com uma formulação concludente.
A manifestação do fenômeno da violência praticada nos
centros urbanos, diariamente exibida pela imprensa é
multifacetada e muito complexa. Esse crescente número
de jovens em situação de vulnerabilidade tem crescido
cada vez mais no contexto das grandes cidades do Brasil.
Isso tem preocupado pesquisadores de distintas áreas, no
sentido de se analisar seus processos, bem como
desenvolver tecnologias e táticas capazes de reverter o
quadro de criminalidade social. A literatura versada no
tema não menciona uma uniformidade no que se refere a
um conceito universal para os jovens em situação de
conflito com a lei no contexto de ressocialização deles na
sociedade.
No entanto, alguns escritores associam o tema ao
aumento crescente da violência entre jovens, crianças e
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adolescentes; e pesquisam intensamente sobre o seu
valor e magnitude no processo assistencial. Para
entender

a

questão

de

vulnerabilidade

e

a

sua

incorporação no processo de inserção desses jovens na
sociedade de maneira digna, é necessário antes de
qualquer coisa entender a etimologia do tema.
Em um número considerável das ocorrências policiais, os
adolescentes aparecem como autores. Antes de dar
sequência ao tema é de suma importância entender o
conceito de “jovem em situação de conflito com a lei,”
Status (1994), caracteriza os adolescentes em conflito
com a Lei, como pessoa com sérias deficiências em
habilidades sociais e em resolução de problemas, bem
como pessoas que sofrem de sentimento de inferioridade,
mantendo-se

fiéis

a

um

sistema

de

padrões

de

comportamento bastante divergentes do adotado pelos
cidadãos que respeitam.
Padovani (2003), em sua pesquisa sobre resolução de
problemas, aponta para as mesmas características, o
autor buscou instruir os jovens custodiados a resolver
problemas interpessoais e sociais de maneira assertiva,
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sem uso de técnicas coercitivas.
Silva;

Rossetti-Ferreira

(1999),

preconiza

que

compreender as motivações que arrastam os jovens para
a criminalidade violenta parece ser um dos desafios mais
urgentes para a superação da situação na qual eles se
encontram. O conhecimento de quais fatores de risco ou
de

proteção

influenciam

ou

protegem

jovens

de

apresentarem comportamentos agressivos, e como tais
fatores poderiam acarretar infrações à lei, ou diminuí-las,
é fundamental para se propor projetos de intervenção e
prevenção.
A socialização de tais adolescentes e, principalmente, a
prevenção do ato infracional são questões que clamam
respostas e esforços urgentes. Desse modo é apropriado,
portanto, constatar a partir da ótica dos autores que a sua
definição vai além das atitudes desses jovens, inclui
também as ações dos adultos e os impactos decorrentes
desses atos.
De acordo com Joffe; Dobson; fine; Marriage; Haley,
(1990), que os jovens com problemas de conduta não
percebem os obstáculos encontrados ao praticar uma
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ação para resolver determinado problema.
É o jeito que cada pessoa usa para denominar o seu agir
relativamente rápido, sem antecipar os obstáculos a ser
encontrados, é possível que isso gere frustração e,
quando frustrados, o engajamento em comportamentos
agressivos seria mais provável. Todavia, tanto o termo
jovem em situação de conflito com a Lei como situação de
vulnerabilidade têm um sentido semelhante que é o
adolescente envolvido em infração judicial. Maldonado
(2003), enfatiza que os diversos significados do termo é
um reflexo das diferentes formas de interpretação sobre a
significação do jovem em situação de conflito com a Lei.
Ainda em conformidade com texto vale ressaltar que “o
processo de desenvolvimento do adolescente passa pela
aprendizagem

de

um

posicionamento

crítico

e

responsável em relação às suas condutas” (Barbosa,
2002, p. 10).
Para maior entendimento e por apresentar um sentido
abrangente, é necessário explanar os seguintes termos:
jovem em situação de conflito com a lei é entendido como
um ato de vulnerabilidade que estão expostos a
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diversos fatores que colabora para desencadear o ato
inflacionário; sendo assim cabe ao profissional assistente
social propor ações que visam estimular e resgatar essa
juventude desse mundo sombrio, de forma que eles
sejam capazes de viver em sociedade, se desenvolver
enquanto cidadão no meio social, no mercado de trabalho
e no seio familiar.
Por fim, Costa (2005), propõe uma reflexão acerca da
procura de uma delimitação para a situação irregular, e o
Código de menores definia todos aqueles em que fosse
constatada manifesta incapacidade dos pais para mantêlos, não se diferenciando entre infratores abandonados ou
órfãos.
Deste

modo

interferência

definidos,
do

estado

consistiam
sem

em

limites

e

objeto
de

de

forma

discricionária. Para tanto, a categorização que justificava
a atuação punitiva / protetiva do estado, agora, assim
descrita na lei, era a figura da situação irregular, (COSTA,
2005, p. 56).
Enquanto tudo isso ocorria, a educação brasileira era
debatida, mas somete entre as classes abastadas em que
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seus filhos além de alfabetizados dispunham de prestígio
e condições para estudarem em colégios confessionais.
Já em 1923 a Lei
4.242 de 1922 constitui um caráter tutelar, tendo como
titular, o Juiz Jose Cândico Albuquerque Mello Mattos,
após 04 anos em 1927 foi estipulado o primeiro Código
penal, para menores ficou conhecido como “Código Mello
Mattos”. Nesse Código era estipulado que adolescentes,
maiores de 14 anos e menor de 18 anos, fossem recruzo
da sociedade.
Em outras palavras o Código de Mello Mattos faz a
seguinte exemplificação: Se um indivíduo está em
situação de dívida com a justiça, não haverá processo
penal dependendo da infração cometida. Dessa forma,
elencava o artigo 68 e 69 do Código Mello Mattos, os
quais abordavam ou estipulavam as penalidades para
jovens menores infratores. Como pode ser visto no texto
abaixo:
Art. 68. ¨O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de fato
qualificado crime ou contravenção, não será submetido a processo
penal de espécie alguma. Art. 69. ¨O menor indigitado autor ou
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cúmplice de fato qualificado crime ou contravenção, que contar mais
de 14 anos e menos de 18, será submetido a processo especial
(CÓDIGO DE MATTOS, 1922 apputin.).

Com a política da Era Vargas cria-se o SAM (Serviço de
Assistência a Menores) em 1942, mesmo ano da criação
do novo Código Penal vigente até os dias atuais. O que
se viu a partir daí foi a criação de espaços para abrigo
de

crianças

e

adolescentes

classificados

como

abandonados e delinquentes, nesses lugares eles eram
submetidos a própria sorte, sofrendo castigos, maus
tratos e desempenhando trabalhos forçados; assim após
várias críticas sobre o SAM surge em plena ditadura
militar a FUNABEM (Fundação Nacional do Bem Estar do
Menor) deixando a cargo dos Estados a criação de seus
próprios órgãos, assim surgiu a FEBEM (Fundação
Estadual do Bem Estar do Menor) ( BRASIL, 2007).
Para os críticos o Código Mello Mattos, por se tratar de
adolescentes em situações irregulares com a justiça, fez
com que houvesse em 1979 um novo Código de Menores,
pois, a própria condição de vulnerabilidade dos menores
obrigou a criação da Doutrina do menor em Situação
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Irregular, sendo assim os menores passaram a ser
tratados como objetos jurídicos, como exposto por Motta.
Assim, foi traçado um rol de ações que determinava os
critérios para a internação dos menores:
Menores privados de condição de subsistência; Menores vítimas de
maus tratos familiares; menores em perigo moral; menores privados
de representação ou assistência; menores com desvio de conduta,
por inadaptação familiar ou comunitária; O menor autor de infração
penal (MOTTA, 2019).

Nos meados de (1964), o Brasil sofre uma ruptura nos
seus quadros democráticos, após o golpe militar de 31 de
Março de 1964, os novos dirigentes do país começam a
imprimir sua marca ditatorial e na esfera da política da lei
infanto- juvenil não foi diferente, sendo assim como foi
abordado anteriormente criam a FUNABEM que adota
medidas de caráter irregular e enquadrando 70 % da
população dos menores no Brasil, pois, esses estavam
em condições de vulnerabilidade, somente mais tarde é
que o Estado assume sua situação irregular (BOAS,
2006).
Mediante a criação da (Fundação Nacional do Bem Estar
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Social) a FUNABEM, os Estados tem o aval da União
para criarem os seus respectivos órgãos , assim criam-se
a FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor)
que tem caráter de confinamento e ao contrário de toda
uma teoria para recuperação dos menores, o que se vê é
uma política de tratamento baseado na exclusão, nos
maus tratos nas denúncias de torturas diuturnamente e de
fugas e rebeliões , era de se imaginar além da falta de
recursos que esses órgãos teriam prazo de validade,
como realmente aconteceu, porém, isso levaria ainda
algum

tempo,

precisou

a

criação

de

uma

nova

Constituição, de uma lei especial e de muitas denúncias
para

que

isso

se

tornasse

uma

realidade

e

o

desmoronamento do último resquício de tempos de
chumbo.
Deste modo o novo Código, parecer do Jurista Nelson
Hungria, propunha como dito antes, uma análise bi
psicológico da infração penal cometida pelo menor, sendo
assim, aquele que cometesse tal transgressão passaria
por uma avaliação para comprovar ou não a maturidade
dos seus atos a partir dos 16 anos. Depois desse
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aperfeiçoamento, da Parte Gral do Código Penal em
1984, acontece a abertura lenta e gradual pelos militares
que estavam no poder, já tinha acontecido eleições para
Governadores em 1982 em todos os Estados da
Federação.

O JOVEM NAS ONGs

A sociedade contemporânea vive um momento no qual
combater a violência e manter os jovens mais integrados
em projetos, pois o lazer e a socialização tornam- se cada
vez

mais,

objetos

de

estudos

dentro

do

âmbito

educacional social. Nesse sentido, busca cada vez mais
manter

o

proporcione

jovem

interligados

conhecimento

aos

com

atividades

mesmos.

Para

que
dar

continuidade é importante entender o que é menoridade.
De acordo com, “Caldas Aulete (2011), minidicionário
contemporâneo da língua portuguesa”, registra as duas
grafias, significa que “minoridade” é uma variante (“Var”
quer dizer "variante"), uma forma alternativa. A palavra
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“menoridade” é mais usada, mas “minoridade” é forma
correta. Nota-se que os conceitos de menoridade e
minoridade, embora com escrita diferente apresenta
significados próximos.
No Brasil,
porque

a

a

confusão
Constituição

entre

os

de 1988

termos

acontece

não

diferencia

responsabilidade penal de maioridade penal. De acordo
com ela, menores de 18 anos são inimputáveis ou seja
(não são

responsáveis penalmente por seus atos).

Contudo, essa inimputabilidade existe apenas do ponto
de vista do Código Penal. Considerando, portanto a o
Código penal como um aspecto fundamental e facilitador
para a aquisição do responsabilizar o menor infrator,
constata-se que na esfera legal existe também esse
cuidado, posto que, o Estatuto da Criança e do
Adolescente –ECA- (BRASIL, 1990) evidencia o direito à
medidas socioeducativas ou seja, direito de ser reinserido
na sociedade e obter nova oportunidade para exercerem
sua cidadania, e participarem de atividades que respeitam
a especificidade da criança e do adolescente como um
ser em processode desenvolvimento.
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Portanto, ao fixar os critérios biológicos, adotou a
legislação brasileira como base para determinar que o
menor de dezoito anos não tem capacidade de entender o
caráter ilícito de seu ato. Dessa forma, “aos adolescentes
são aplicadas as medidas socioeducativas previstas no
artigo 112 do ECA, que vão desde advertência até a
internação em estabelecimento apropriado” (ECA,).
Entende se então, que o menor de idade, pelo fato de seu
desenvolvimento mental estar incompleto, ele não ter a
maturidade para controlar o seu comportamento, não ter
as

condições

de

autodeterminação

em

que

se

vislumbrem, os fatores intelectivos e volitivos do ser
humano (CÓDIGO PENA, 2002). Em concordância com a
Margarida (2002, p. 34), pode-se afirmar que o Brasil
demorou mais ou menos cinco séculos para estabelecer
leis de zelo à infância e adolescência, cruzando o século
XVI ao século XIX sem editar qualquer disposição judicial
a respeito do assunto.
Ainda em consonância com a Constituição Federal, foi
inserida pela primeira vez, a respeito do tema, em seu
artigo 228: fala sobre as medidas aplicáveis ao menor.
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Nesse sentido: “São penalmente irresponsáveis os
menores de dezoito anos, submissos às cláusulas da lei
especial”. Com o advento do Código Civil de 2002, a
maioridade penal e civil passaram a ser coincidentes. A
maioridade civil, que era atingida aos 21 anos, foi alterada
para 18 anos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
Constata-se baseado nestes documentos, que de fato
existe

uma

possibilidades

preocupação
para

o

real

em

desenvolvimento

oportunizar
através

da

educação. Contudo, a compreensão de que adolescentes
devem ser alvos de políticas de proteção que assegurem
o desenvolvimento saudável em condições dignas de
existência tem introduzido reflexões significativas sobre o
alcance dos programas de atendimento aos autores de
atos infracionais existentes (BRASIL, 2002; OLIVEIRA,
2003; aputt in. XAUD, 1999).
À vista disso, as concepções mais críticas sobre a
adolescência têm permitido refleti-la enquanto um período
que abriga, além das mudanças biológicas, construções
histórico-sociais.
Estas estabelecem a inclusão com o ato infracional como
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um dentre outros agravos que compõem o quadro de
vulnerabilidade dos jovens. Tal proporção no aumento dos
processos aos jovens tem sido maior que o aumento de
suportes

sociais,

possibilitem

ao

materiais e
desempenho

psicológicos
das

que

tarefas

os
com

desenvolvimentos (SILVA; HUTZ, 2002). Desse modo
promover condições de enfrentamento e superação de
adversidades passa a ser indispensável, principalmente
para jovens em condições menos favoráveis.

O ADOLESCENTE FORA DAS ESCOLAS

Após inúmeros questionamentos sobre a importância da
preservação da segurança das crianças, jovens e
adolescentes, a Constituição brasileira propôs a criação
de uma lei que protegessem os mesmos. Posteriormente
ao histórico da lei penal infanto-juvenil que basicamente
pautava um olhar de proteção à uma condição irregular, a
Constituição Federal, além de trazer uma concepção e um
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tratamento de cidadania ao menor, rompeu com todo o
preconceito

envesado

com

essa

população

mais

vulnerável, principalmente em condições sociais.
Além de todos os avanços legais no país acaba sendo
interferido por outros países, no caso específico do Brasil
não foi diferente, cuja visto que o conjunto dos direitos
internacionais logrou passos significativos nos artigos
para a garantia das crianças e dos adolescentes, vale
enfatizar além da já mencionada Convenção sobre os
Direitos da Criança em 1989, e sendo ratificada pelo
Brasil logo em seguida em 1990 vale destacar outros
documentos de suma importância, são eles.
Esses avanços garantistas passaram a reconhecer o
público infanto-juvenil, tanto ao que tange a proteção,
quanto aqueles com problemas e conflitos com a lei.
Assim com a Constituição ainda recente e os documentos
internacionais, foi mais que inevitável a criação de uma lei
infraconstitucional que atendesse e suprisse as lacunas e
equívocos de um grande período de descaso e erros no
tratamento aos menores, assim surge o Estatuto da
Criança e do Adolescente, um diploma legal que além
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de propor políticas públicas com caráter preventivo e
atuante, inicia-se como um marco onde pela primeira vez
o Estado passa a enxergar e mais ainda a tratar essas
crianças e adolescentes com dignidade (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 1990).
O Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei
especial que visa única e exclusivamente o papel de punir,
ao contrário, ele é um trabalho muito debatido e
elaborado, suas leis são dívida em tópicos, de acordo
com a necessidade dessas pessoas tão negligenciado ao
longo dos anos.
As questões punitivas assim como o Direito Penal que
trata com último rácio, fica da mesma forma reservada, se
esgotam todas as responsabilidades da família, da
sociedade e do Estado, e mesmo assim ter o legislador a
preocupação de dar um caráter igual ao que diz respeito
ao processo penal para as garantias aos adolescentes, ou
seja, o devido processo legal ampla defesa e o princípio
do contraditório (BRASIL, 1988).
Dentre essas garantias o Estatuto da Criança e do
Adolescente dividiu emtrês sistemas da seguinte forma, o
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sistema primário, responsável pelas políticas públicas, e
de atendimento à criança e ao adolescente; o sistema
secundário que trata da proteção e por fim o sistema
terciário que cuida das medidas socioeducativas, para
aquele adolescente que pratica ato infracional.
O Ato infracional seria o comportamento do adolescente
comparado a uma infração penal cometida por um adulto.
Assim além de dar uma maior garantia ao adolescente
infrator,

pois,

da

todas

as

garantias

processuais

semelhante ao crime de um adulto, ele também
disponibiliza de um olhar mais humano, pois agora tem
insculpido na lei medidas preventivas para dar a ele uma
condição melhor, formar suas necessidades com um ser
de direito dessa será mais bem assistida pelo poder
público.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (1999), manteve
a idade mínima para a imputabilidade penal, assim
tipificado no artigo 104 do mesmo diploma legal, assim
a lei colaborou com as leis anteriores, como o Código
Penal de (1940), em seu artigo 27 e a reforma do Código
Penal em sua parte geral. Muitos doutrinadores não
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entendem essa medida da idade mínima como cláusula
pétrea, porém o Magistrado Eugênio Couto Terra,
entende diferente, quanto a isso faz a devida explanação
sobre o artigo 228 da Constituição Federal.
Num enfoque do ponto de vista individual de todo cidadão
menor

de

dezoito

anos,

trata-se

de

garantia

asseguradora, em última análise do direito de liberdade.
E, em verdade, uma explicitação do alcance que tem o
direito de liberdade em relação aos menores de dezoito
anos.
Exerce uma típica função de defesa contra o Estado, que
fica proibido de proceder a persecução penal. Trata-se,
portanto, de garantia individual, com caráter fundamental,
pois diretamente ligada ao exercício do direito de
liberdade de todo o cidadão menor de dezoito anos. E não
se pode olvidar que a liberdade sempre está vinculada ao
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana,
especialmente em relação às crianças e adolescentes,
pois, foram reconhecidos como merecedores de absoluta
prioridade da atenção da família, da sociedade e do
Estado, em face da peculiar, condição dos seres humanos
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em desenvolvimento.
Assim destaca que além de inconstitucional qualquer
mudança na idade mínima de responsabilidade legal,
além de perder todo o conceito e proposta do Estatuto
que visa primeiramente a assistência efetiva antes de
qualquer ação de punibilidade, traria o caos no sistema
prisional que já não é dos melhores. Isso surge sempre
com

a

escalada

da

violência,

fruto

de

falta

de

planejamento estrutural nos centros urbanos, de políticas
públicas que priorize uma melhor assistência aos
menores.
Quando um adolescente comete uma infração com grave
ameaça

ou violência já tem tipificado nos artigos

consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente a
sua devida punição, assim ficando claro que sua conduta
reprovável ou resistindo toda a teoria do crime da Parte
Geral do Código, quando diz que para se configurar um
crime necessita de três elementos (CONSTITUIÇÃO,
1988).
Muitas vezes além do clamor popular incentivado por
programas policialesco em que seus apresentadores não
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reúne o mínimo de conhecimento jurídico penal e nem
constitucional para bradar uma pena mais rigorosa e o
que é pior induzindo a turba de incautos a pedir a redução
da maioridade penal que para muitos doutrinadores e
profissionais da área trata-se de cláusula pétrea.
Dessa forma, todo o ato de caráter criminal aos olhos
do ECA passa a ter uma ação sancionatória punitiva
pedagógica por se tratar de pessoa com idade inferior a
18 anos, essa aplicação inicia a partir dos 12 anos e
atinge seu limite até completar a maioridade, a legislação
atual teve um enorme progresso ao não mais encarar o
infrator como uma patologia social e instaurar o
encerramento ou a internação pelo simples fato do menor
abandonado que perambulava pelas ruas, por não ter nem
um membro da família que pudesse ampará-lo naquele
momento, o que está vigente é uma legislação que priorize
e da garantia de direitos e deveres esse é o nome desse
diploma legal (CHAVES,1999).
Essas medidas socioeducativas serão aplicadas pela
autoridade competente, de acordo com o art. 112 do ECA.
No momento da remissão logo após a promulgação da lei,

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

154

houve dúvidas na aplicação da lei entre o juiz e o
promotor de justiça, porém a Súmula 108 do STJ
pacificou essa dúvida ao determinar a exclusividade ao
juiz para aplicar essas medidas, mesmo assim em se
tratando de medidas que não tenha um caráter de
internação alguns promotores estão aplicando algumas
decisões de remissão e de exclusão ao processo do
menor infrator, porem essa ação do promotor requer a
homologação do juiz que ao discordar do pedido remeterá
os autos ao Procurador Geral da República. Sendo
dessa maneira o ECA é um marco na ótica no tratamento
ao público infanto-juvenil com bem descreve o Promotor
de Justiça Élcio Resmini Meneses:

A partir deste enfoque de intervenção punitiva limitada do sistema de
garantias, convém que se estabeleça uma distinção entre garantias
penais, ou infracionais, e processuais. Entre aquelas, em retribuição
ao ato infracional praticado, estará a aplicação da pena, que, para o
direito pena juvenil, corresponderão às medidas socioeducativas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a
discussão sobre a incidência prescricional. Mas, há que se considerar
as garantias processuais, como o direito de defesa, o direito de ser
ouvido pelas autoridades, enfim, a garantia do direito ao devido
processo legal (Meneses 2008, p.68).
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Voltando as medidas socioeducativas é de suma
relevância, e é muito importante que fique claro que a
decisão

tomada

pelo

juiz

para

a

internação

do

adolescente infrator é a última opção dentre aquelas já
elencadas no artigo 112 do ECA. Desse modo entendeu,
que o adolescente com dívida com o estado tem mais
dificuldades para aprender por serem carentes de
oportunidades no meio em que vive, pela inquietude e
impulsividade, que muitas das vezes recorrente entre
eles.

Para Borring (2003), existe certa relação da violência com
o progresso do mundo e o amadurecimento mais precoce
das crianças, sendo cabível a redução da maioridade
penal. Ao afirmar que a periculosidade dos delitos
cometidos pelos adolescentes é a mesma dos delitos
cometidos pelos adultos. Percebe-se que para o autor, o
Código Penal brasileiro está atrasado em relação ao de
outros países. Os Códigos Penais português (art. 19),
cubano (art. 16), chileno (art. 10, 2o) e boliviano (art. 5o)
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fixam em 16 anos o início da responsabilidade penal. Os
Códigos Penais russo (art. 16) e chinês (art. 14) fixam a
maioridade penal em 16 anos, mas reduzem-na para 14
anos nos delitos de homicídio, lesões graves, roubos e
outros crimes de igual relevância (CÓDIGO PENAL,
2002).
Sendo assim, o Código Penal da Etiópia (art. 53) prevê o
início da responsabilidade penal aos 15 anos. Saraiva
(2002), argumenta que é favorável utilização da redução
da maioridade penal, pelo fato de o adolescente com 16
anos poder votar, o que poderia, então, justificar uma
prisão com a mesma idade.
Ainda em consonância com Neto (1998), afirma que,
embora em muitos países tenham reduzido a maioridade
penal para dezesseis anos e até quatorze anos, 50% dos
países, ainda entendem que é necessário manter a
maioridade a partir de 18 anos como idade de
responsabilização penal, por entender que os mesmos
não têm maturidade para assumirem seus atos (ONU,
1999).
Ainda em consonância com a legislação, vale citar a
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Constituição de (1988), reproduzindo o artigo 27 do
Código Penal, apronta no artigo 228 que são penalmente
irresponsáveis os menores de dezoito anos. Assim sendo,
implantando um critério biológico, seguiu a legislação
pátria uma presunção de que todo menorde dezoito anos
não é capaz de entender o caráter ilícito de sua ação.
Desse modo, o "advento da ideologia da reabilitação
marca igualmente uma medicalização do delito", não
derivando

em

transformações

positivas

para

o

adolescente (Negreiros, 2001, p.121 apput in.). Então,
cabe às instituições legislativas assegurar medidas,
projetos sociais, que envolva e que proporcione o
processo de ressocializaçãodesse grupo de pessoas.

O ECA NA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A educação além de ser fundamental para a vida das
pessoas, tornou-se após a Constituição Federal de 1988
um direito assegurado. Não se constrói uma cidadania
sem a presença marcante da educação, é com elas que
as pessoas buscam a transformação ao longo dos anos
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de suas vidas. Busca-se a todo instante a evolução como
indivíduo dentro de uma convivência coletiva onde através
das experiências e dos aprendizados nos tornamos com o
passar do tempo em cidadãos.
Nesse período fez-se imperativo o papel da educação
ainda mais em período marcado pela globalização onde
somos bombardeados sistematicamente, nessa fase tão
conturbada e cheia de dúvidas requer posicionamentos
em que

a velocidade das transformações não nos

soterrem e deixam-nos ser levados por receitas prontas e
soluções fáceis. Ao buscarmos a interdisciplinaridade com
o direito procuramos o fortalecimento e assegurar uma
lei para que seja albergada uma conquista tão almejada
para garantir o futuro de nossas crianças e adolescentes.
Será ela também que assegurará O Resgate Social e
Psicológico ao jovem infrator a submeter a medida
socioeducativas (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
A educação deve vir revestida de acontecimentos sociais
onde o cidadão possa rever suas condições e através
desse despertar pode exercer seu direito a críticas. Sendo
assim a educação é um direito fundamental e a ela não
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pode ser dissociado o papel do ser humano na construção
e evolução como cidadão, isso tudo sendo garantido
através da lei.
Quando essas pessoas em tempo de aprendizado
começam a conviver com indivíduos diferentes, poderá
através dessa diversidade e o apoio da família, da
sociedade e do Estado, estabelecer um movimento
dialógico com os educandos que através de transferir
suas experiências e conhecimentos atingir também sua
construção como cidadão (BNCC, 2017).
O ser humano dotado de pensamentos, atitudes e uma
inclinação a viver em sociedade, precisa a aprender a
tolerância, pois fácil é viver com quem se gosta, o
problema é a convivência de quem não se gosta e para
isso precisamos de um aprendizado de tolerância através
de um processo de pedagogia que aprendemos para a
inserção de pessoas em determinado grupo.
A educação tem que reconhecer as diferenças para com
ela pode lidar de maneira harmoniosa. E através da
diferença que se afirmar a igualdade, princípios basilares
da Constituição Federal que apregoa “Todos são iguais
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perante a lei”, e mesmo as diferenças devem ser
respeitadas

dentro

de

um

princípio

de

igualdade

(BRASIL,1990).
Esse respeito a diversidade também está presente na
educação formal, que seria aquela da escola física, no dia
a dia em que deve haver respeito entre os educadores e
os educandos, sem nunca esquecer da participação da
família, da comunidade, dos funcionários e da gestão
escolar, envolvendo as opiniões, as manifestações que é
um quesito fundamental no processo de aceitação e ao
diferente. Como mencionado abaixo:

A educação deve reconhecer as diferenças, para que possa afirmar a
igualdade. Aparentemente, a ideia posta dá entonação de
incompatibilidade, visto que pessoas iguais, atitudes iguais, devem ter
tratamento igualitário. Esse o princípio básico constitucional: “Todos
são iguais perante a lei”. Todavia, até mesmo em face da lei, as
diferenças devem ser respeitadas, mesmo na aplicação do princípio
da igualdade (Meneses, 2008, p.23).

Para que isso seja um fator preponderante, devemos
reconhecer a educação com requisito primordial no
desenvolvimento à uma sociedade mais justa e igualitária,
nem que para isso seja necessário plantar uma semente,

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

161

para que os frutos sejam colhidos em algum momento, o
que não pode é ficarmos de braços cruzados sem
tomarmos nenhuma atitude para a ocasião e evitando
assim a exclusão de uma parcela significativa da
sociedade, que já nasce mareada ao sofrimento e
abandono. Neste contexto a educação tem um papel
extremamente importante na construção dessa sociedade
que preconiza a exclusão e o preconceito, porque é
através dela que conseguiremos chegar no maior
números de jovens, que muitas vezes estão fora dos
projetos dos governos e que é até pior olhando de
maneira mais crua a relação deles com o meio em que
vive, falta à eles o mínimo de estrutura em todos os
sentidos colocando não em ordem de importância, pois é,
um conjunto de fatores, a carência de infraestrutura,
saneamento básico, lazer, entretenimento, ou seja, falta a
presença do Estado através de políticas públicas(MEC,
1998).
Nessa perspectiva a educação tem a função de multiplicar
direitos, e assim deve ser um mundo globalizado e repleto
de mudanças, sendo assim, o direito se materializa para
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aproximar os educandos dos seus educadores através de
canais que tem a missão dialógica entre eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade brasileira muitas vezes se furtando de
debates fundamentais, acaba por negligenciar temas tão
importantes para a proteção das nossas crianças e
adolescentes.

Até

mesmo

nossas

autoridades

competentes muitas das vezes são ineficientes no
cumprimento das medidas essenciais para a reeducação
dos nossos adolescentes. Dessa forma é premente como
está assegurado na Constituição Federal em seu artigo
227, que é dever da família, da sociedade e do Estado a
proteção integral das crianças e dos adolescentes, só
assim poderemos mudar as condições em que se
encontra nossos jovens perante a negligência dessas
instituições.
Por

fim,

a

liberdade

assistida

que

é

a

medida

socioeducativa menos gravosa, tem que cumprir todos os
trâmites legais, com a participação da família, da
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sociedade, do Ministério Público e das autoridades
judiciais; só assim essa medida que pode ser início de
uma

sanção

ao

infrator

como

uma

remissão

de

cumprimento, possa atingir seus objetivos propostos pelo
ECA.
Após estudos realizados na área, através de referenciais
bibliográficos, é possível ver que os jovens em conflito
com a lei, podem ter um estilo de vida bem desenvolvida
e produtiva, quando são ressocializações e inseridos na
sociedade. Ao analisar as referências bibliográficas notouse que a vulnerabilidade e o processo de inserção deles
na sociedade, surge na propagação de projetos sócias
para estimular esses adolescentes em um mundo mais
tranquilo.
Percebeu-se que, o ambiente em que eles vivem de
certa forma colaborapara a crescente demanda de jovens
agressivos e violentos, mas também é possível notar que,
com esforço e dedicação é possível resgatar esses
garotos e inseri-los nasociedade de modo positivo.
Nesse sentido, procurou inserir projetos como ação
motivacional para a ressocialização, como instrumento de
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mediação no processo de recuperação e recolocação
desses jovens na sociedade, como instrumento que visa
socializar, e estimular a aprendizagem, melhorando a
autoestima do adolescente em conflito coma justiça.
Assim sendo, é necessário que haja uma inclusão de
verdade,

onde

a

comunidade

esteja

preparada

fisicamente tanto quanto em recursos pedagógicos e que
forme cidadãos sem preconceitos, sabendo que todos
possuem direitos e deveres iguais, e são merecedores de
respeito.
O processo de socialização no contexto desses jovens,
por sua vez, é entendida como uma nova oportunidade
para que um profissional de assistência social de maneira
gradual e dinâmica possam contribuir de forma gradativa
para o processo de desenvolvimento integral do jovem em
situação de conflito com a lei, dessa forma os projetos se
constitui como ponto chave de todo o processo de
integração social no mercado de trabalho e meio social,
contribuindo assim para que a criança, adolescentes e
jovens se torne um cidadão de bem.
Conclui-se então, que a legislação atual de modo
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dinâmico contribui para que esses garotos tenha a chance
de recomeçar seu futuro de maneira positiva e sem
discriminação
mentalidade

na
por

importância o

sociedade.
parte

processo

da

Para

mudar

essa

sociedade, é de suma

contínuo na formação de

profissionais engajados para a contribuir com a inserção
deles no mundo de forma geral, pois além de estarem
bem-preparados para lidar com o público em geral,
também estarão prontos para virem em harmonia com a
família.
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O JOGO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
Edilaine Gomes Santos

Com o passar dos anos, o processo de ensinoaprendizagem vem sofrendo mudanças na metodologia
de ensino, buscando diferentes formas para facilitar o
trabalho do professor, para que ele possa atender as
necessidades de seus alunos e proporcionar a eles
atividades lúdicas e bem planejadas que desenvolvam as
suas potencialidades de maneira prazerosa e significativa.
Essas mudanças referentes aos recursos
didáticos e pedagógicos, defendem e indicam, como
sendo de extrema importância para o desenvolvimento
das crianças, a prática dos jogos que, quando usados
adequadamente tornam a aprendizagem menos mecânica
e desgastante para os alunos.
Nas escolas de antigamente o desenvolvimento
cognitivo, motor e afetivo acontecia de forma mecanizada
devido à falta de informações e formação adequada dos
professores, que excluíam das atividades cotidianas das
crianças experiências de extrema importância que são
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favorecidas por intermédio dos jogos e brincadeiras, que
facilitam e estimulam a aprendizagem.
Esse modelo dirigido de educação, quando
reproduzido pelas escolas, dificulta a integração do aluno
com o ambiente escolar, reforçando a realidade social,
cultural e econômica da criança que naturalmente a
desestimula, refletindo assim no seu desenvolvimento
cognitivo.
Os jogos não podem ser utilizados pelos
educadores apenas como fonte de recreação e lazer, pois
além de proporcionar prazer, alegria e divertimento,
contribuem de maneira significativa no desenvolvimento
intelectual do aluno. Ao considerarmos a importância do
jogo
no
processo
de
ensino-aprendizagem
compreendemos que ele deve ser utilizado não como algo
aleatório, mas sim como um recurso mediador
indispensável a ser utilizado na educação infantil, capaz
motivar e despertar o interesse das crianças, propiciando
aprendizagens significativas.
Assim como afirma Brotto:
Através dos Jogos e Esportes temos a
oportunidade
de
ensinar-aprender
e
aperfeiçoar não somente gestos motores,
técnicas
e
táticas,
nem
somente,
habilidades de desempenho que nos
capacitam para jogar melhor. Isto é
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importante e é bom que seja muito muito
bem feito.(2001, pag. 35)

A escola tem uma missão relevante de em
alguns momentos contrapor os valores oferecidos pela
sociedade, que contrastam com uma perspectiva inclusiva
e plural. Portanto é de extrema importância que a escola
introduza e ofereça as crianças atividades que trabalhem
valores pautados na ética e na moral e contribuam para a
formação da sua identidade, personalidade e cidadania.
O jogo é uma atividade que desperta o interesse de
todos, tanto a quem joga quanto a quem vê. O jogo nos
toca profundamente, nos colocando em situações
diferentes, nos preparando para o novo e nos
fortalecendo também para vida, a respeito disso Brotto
afirma que:
Temos no jogo uma oportunidade concreta
de nos expressarmos com um todo
harmonioso, um todo que nos integra
virtudes
e
defeitos,
habilidades
e
dificuldades, bem como as possibilidades de
aprender a SER... por inteiro, e não pela
metade. Jogando por inteiro podemos
desfrutar da inteireza uns dos outros e
descobrir o jogo como um extraordinário
campo para a descoberta Recreação
pessoal e coletiva. (2001, pag. 17)

Podemos utilizar o jogo no processo de ensinoaprendizagem
como
forma
de
incentivar
o
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desenvolvimento das crianças em diversas dimensões.
No desenvolvimento da linguagem, que é a forma de
representação verbal básica de desenvolvimento que só
aparece depois do pensamento, o jogo torna-se um canal
de comunicação de pensamentos e sentidos.
A linguagem é uma forma de interagir
socialmente, pois através dela a criança se comunica e
expressa seus sentimentos. Ao falar, ler e escrever o
indivíduo tem acesso aos conhecimentos construídos
histórica e socialmente, e através da linguagem a criança
tem condições de desenvolver a memória, a imaginação e
a criatividade. A partir dessas aquisições ela se torna
capaz de passar do pensamento concreto ao pensamento
mais abstrato.
Em relação ao desenvolvimento moral, que é
um processo de construção que vem do interior, o jogo
auxilia no processo de construção de regras. As regras do
exterior são adotadas como regras da criança, quando ela
as constrói de forma voluntária, sem pressões. A criança
constrói sua própria regra moral quando resolve “sacrificar
certos benefícios imediatos em proveito de uma relação
recíproca de confiança com o adulto ou com outras
crianças” (Kamii, 1980). Essa relação de confiança e
respeito é o pano de fundo para o desenvolvimento da
autonomia.
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Ao considerarmos o desenvolvimento cognitivo
podemos afirmar que o jogo dá acesso a um maior
número de informações para que de modo diferente,
possam surgir novas situações.
Outro aspecto favorecido por intermédio do
jogo é o desenvolvimento afetivo, pois o mesmo permite
que criança expresse espontaneamente seus afetos e
suas emoções e através da exploração do corpo, do
espaço e da interação com o meio, a criança pode ampliar
também seu desenvolvimento físico-motor.
Ao utilizar o jogo como uma atividade que
propicia o desenvolvimento humano o educador permite a
participação do aluno no seu processo de ensino
aprendizagem, principalmente quando ele busca
transformá-lo através do seu fazer pedagógico,
contextualizando-o num exercício crítico e consciente do
aprender.
Por intermédio do jogo, a criança desenvolve a
atenção, a memória, a autonomia, a capacidade de
resolver problemas, se socializa, desperta a curiosidade e
a imaginação, de maneira prazerosa e como participante
ativo do seu processo de aprendizagem. O jogo possibilita
à investigação e a aprendizagem, a criança assume e
exercita vários papéis com os quais interage no cotidiano,
possibilitando o contato com seu próprio corpo, com as
coisas do seu ambiente, com a interação com outras
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crianças e adultos, as crianças vão desenvolvendo a
capacidade afetiva, a sensibilidade, a autoestima, o
raciocínio, o pensamento e a linguagem. (Brotto, 2001,
pag. 16)
Piaget (1978, p.148), afirma que: “o jogo não
prepara o indivíduo somente para o agora, mas também
prepara o indivíduo para o amanhã, seja individualmente
ou no convívio social lhe estabelecendo parâmetros de
regras”. A regra é uma regularidade imposta pelo grupo e
de tal forma que a sua violação representa uma falta.
As dificuldades e limites impostos pelo jogo
contribuem para melhorar a capacidade das crianças de
enfrentarem os problemas e melhor desenvolverem suas
habilidades básicas, facilitando a sua própria inserção no
mundo, de forma adequada e com capacidade de lidar
com as frustrações de forma organizada.
A prática de ensinar jogos
Para Brotto (2001) o uso dos jogos no contexto
educacional só pode ser situado corretamente a partir da
compreensão dos fatores que colaboram para uma
aprendizagem ativa. Vemos, conforme o autor, muitas
vezes jogos de regras modificadas com o intuito de
transmitir e fixar conteúdos de uma disciplina, de uma
forma mais agradável e atraente para os alunos. No
entanto, mais do que o jogo em si, o que vai promover
uma boa aprendizagem é o clima de discussão e troca,
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com o professor, permitindo tentativas e respostas
divergentes ou alternativas, tolerando os erros,
promovendo a sua análise e não simplesmente corrigindoos ou avaliando o produto final.
Muitas vezes aplicar um determinado jogo pode
parecer difícil tendo em vista que há necessidade de se
controlar um grande número de crianças em um espaço
aberto.
Assim sendo, para Brotto (2001), se faz
necessário adotar estratégias que possam facilitar o
trabalho, como:
-

Explicar como será o jogo;

Realizar combinados, com os
participantes, determinando com os mesmos os
que podem e o que não pode ser feito;
Começar
sempre
pelo
conhecimento da criança. Consultar os
participantes sobre o seu conhecimento sobre
o jogo, caso seja complexo explicar parte das
regras, colocando-as para jogar e ir
introduzindo outras regras aos poucos, pois
muitas vezes elas já conhecem o que será
explicado;
Explicar todo o jogo antes de
separar as equipes ou o material;
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Deixar as crianças jogarem.
Intervir o mínimo possível, a não ser que não
estejam conseguindo jogar. Quando aprendem
um jogo novo, necessitam jogar bastante para
aprendê-lo completamente;
Quando já estiverem jogando,
sem muitos contratempos, reserve um tempo
antes e durante o jogo para que elas discutam
as regras e pensem em estratégias;
Quando já assimilado o jogo,
pode-se solicitar que modifiquem, sugerindo
um novo jogo.
Ainda para o autor, durante a execução de um
jogo, deve-se estar atento para sinais, como por exemplo:
as crianças começam a sentar, pode significar que estão
cansadas ou enjoadas do jogo; a não participação ativa
pode indicar que o jogo está difícil ou fácil; desinteresse, o
jogo não está sendo prazeroso. A observação desses
sinais pode facilitar na continuidade de trabalhar com
jogos ou não, ou na introdução de um novo jogo que
venha atender melhor as expectativas do grupo, professor
/ alunos.
Jogar é uma forma de expressão e nela está
contida a espontaneidade que, geralmente, vem
acompanhada de falas e gritos, apesar de parecer uma
bagunça, o barulho faz parte do jogo, pois criança que
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não fala, não grita e não faz barulho, pode estar com
problema.
Nas palavras de Brotto (2001, pag. 34)
Aprender a solucionar problemas, encontrar
soluções positivas, dialogar, desenvolver e
valorizar as virtudes, descobrir potenciais,
assumir responsabilidades, sustentar um
clima de bom humor, descontração e ao
mesmo tempo, manter-se concentrado e
flexível; são habilidades fundamentais para
superar crises e dificuldades.

Ao final de cada jogo é importante conversar
com as crianças, discutindo o objetivo da aula, os
conceitos que foram observados, do que mais gostaram
ou menos gostaram e também podem ser dadas pistas de
como será a próxima aula.
De acordo com Friedman (1996), toda e
qualquer aplicação de um conteúdo depende do objetivo
a que se propõe. Com os jogos não é diferente, pois o
que se deve ter em mente qual o objetivo a ser alcançado
com o conteúdo do jogo, como por exemplo: resgatar a
cultura, incentivar os participantes a modificarem regras,
solucionar problemas de socialização, cooperação,
inclusão de todas as crianças.
Nessa nuance, para a autora, é importante
registrar cada jogo aplicado, o desenvolvimento, a
participação, a assimilação do conteúdo pela classe toda
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ou de um participante em particular, podendo assim
avaliar melhor a sua aplicabilidade por meio destes
registros.
Para Friedman (1996), o professor, em sua
prática pedagógica, deve ter consciência de que as
abordagens com jogos são objetos de aprendizagem que
estão presentes em todas as atividades, e contribuem
para o desenvolvimento da capacidade dos alunos para
uma participação ativa e transformadora, sendo
necessário, portanto, observar-se o tratamento, a seleção
e a organização que são dados importantíssimos e
essenciais
no
processo
de
aprendizagem,
desenvolvimento e avaliação.
Análise do jogo em uma visão psicopedagógica
Como transcorrido até o momento, o jogo tem
um papel importante por ser um instrumento mediador
das intervenções de integração de crianças apáticas,
desinteressadas, sem atenção e organização, ao mundo
do saber, capaz de produzir e reproduzir emoções, de
transmitir segurança e confiança, resgatando sua
autoestima. Por meio do jogo a criança amplia suas
estruturas cognitivas de maneira saudável e prazerosa,
sem sofrimentos se tornando um sujeito ativo, alcançando
progressivamente sua autonomia, liberdade de pensar e
criar, para desenvolver-se plenamente.

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

179

O jogo possui a qualidade de conduzir a
criança ao prazer de participar, por ser um facilitador no
processo de assimilação e acomodação, pois o mesmo
auxilia a aquisição, desenvolvimento e ampliação de
conhecimentos. Assim, a criança amplia a aprendizagem
adquirida em seu meio social, despertando a sua
capacidade participativa, criativa e transformadora, as
quais lhe possibilitam inferências, despertando-lhe as
suas inteligências múltiplas. Em suma o jogo é um
verdadeiro intercessor de possibilidades a serem
realizadas pela criança.
Vale ressaltar outros fatores que propendem à
utilização dos jogos, pois os mesmos possuem outras
finalidades, como: a de poder transmitir e produzir
culturas, ter objetivos cognitivos, auxiliar na compreensão
de entendimento de como esta cultura foi produzida,
assistência na convivência entre pessoas, externar
sentimentos, além de dar prazer enorme a quem joga.
Porém é necessário estar atento para equilibrar as
diferentes visões do jogo: funcionalista – o jogo serve a
algum fim educacional; lúdica/livre – ele serve a um fim
recreativo.
Para
consideração:

tanto

se

faz

necessário

levar

em

A compreensão do jogo
enquanto conteúdo e metodologia de ensino;
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O entendimento do jogo
enquanto uma cultura necessária na escola;
A reflexão sobre os jogos,
sabendo diferenciar e adequar sua aplicação a
cada proposta.
O professor, aplicador, ou a pessoa que está
desenvolvendo uma atividade que envolve jogos deve
lembrar que, segundo Winnicott:
Os jogos e sua organização devem ser
encarados como parte de uma tentativa de
prevenir o aspecto assustador do brincar.
Pessoas
responsáveis
devem
estar
disponíveis quando crianças brincam, mas
isso não significa que precisem ingressar no
brincar das crianças. Quando o organizador
tem de se envolver, numa posição de
administrador, ocorre então a implicação de
que a criança ou crianças são incapazes de
brincar no sentido criativo. (1975, pag. 75)

Em uma visão bem mais abrangente, os jogos
não são apenas atividades lúdicas sem valor, eles
possuem qualidades que vão além dos olhos desatentos.
O psicopedagogo necessita trabalhar com
jogos com crianças e mesmo com adolescentes, pois a
vivência desses momentos irá possibilitar a criação do
vínculo, o enfrentamento de desafios de uma maneira
prazerosa, a descoberta da estrutura do seu pensamento
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lógico, a compreensão dos fatores emocionais que podem
estar interferindo no processo de aprendizagem e a
socialização. No campo pedagógico o educador poderá
associá-lo ao conteúdo a ser transmitido de forma
agradável, obtendo um valor inigualável para educador e
educando. Geralmente utiliza-se o termo “conteúdos”
quando se trata dos conhecimentos específicos das
disciplinas ou matérias escolares.
Entretanto, se nos ativer a uma concepção
educativa
integral,
os
“conteúdos”
não
estão
condicionados unicamente às disciplinas ou matérias
tradicionalmente conhecidas, mas abrange além das
capacidades cognitivas, as motoras, afetivas, de relação
interpessoal e de inserção social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos possibilitam o crescimento pessoal,
pois quando brinca ou participa de jogos, a criança pode
liberar suas necessidades e interesses espontaneamente,
facilitando sua socialização através das relações com o
seu eu e com tudo que a cerca.
Segundo Kishimoto (1994) o desenvolvimento
da criança deve ser compreendido como um processo
global, no brincar a criança está desenvolvendo sua
motricidade quando está realizando ações simples como
andar e correr, paralelamente é um desenvolvimento
social porque ela se relaciona com parceiros e pessoas
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diferentes. Neste momento ela usa regras, adquire
informações, estabelece relações cognitivas, discute o
que acha certo ou errado, permitindo a quem a observa
lidar com o ser humano na sua totalidade.
Muitos teóricos e estudiosos destacam a
importância do lúdico, o jogo vem possibilitar e agregar na
busca de alternativas e de soluções para problemas até
então internalizados, sendo assim, um auxiliar emérito do
desenvolvimento e da criatividade.
Não se pode tornar uma atividade significativa
se não considerar os conteúdos que se pretende ensinar,
para que a prática educativa seja realmente significativa
para a criança; caberá ao professor conhecer e respeitar
os saberes que os alunos já têm e ter clareza do que se
pretende ensinar, considerando a diversidade de saberes
já adquiridos por eles, conhecendo e dominando
diferentes estratégias de ensino com planejamento de
intervenções pontuais para que os alunos avancem em
suas aprendizagens.
Deixar apenas as crianças brincando, com
qualquer tipo de jogo não garante uma aprendizagem
mais complexa, a não ser a do próprio jogo espontâneo,
embora ele seja também necessário ao pleno
desenvolvimento da infância. Por outro lado, propor um
jogo para uma aprendizagem, sem conhecer o elemento
lúdico e sem realmente deixar a criança brincar, para
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executar apenas uma tarefa, também não contempla o
jogo de forma educacional ou observadora, pois a criança
está apenas cumprindo um dever.
Portanto, ao mesmo tempo em que possui um
objetivo observador e educacional, o jogo deve ser
prazeroso, a fim de que as crianças possam pensar e
resolver problemas, contribuindo na aquisição de
conhecimentos que o favoreçam na construção de outros
saberes, possibilitando um pleno desenvolvimento.
O jogo continua presente na vida humana e
nas propostas de educação como mecanismo auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem. Vygotsky, Piaget,
Kishimoto, Winnicot e outros, enfocam a importância do
jogo para o desenvolvimento emocional e psicológico da
criança, como elemento importante frente às pressões
oriundas do meio sociocultural em que vivem, portanto se
torna clara a evidência da introdução de jogos com a
finalidade de facilitar tarefas de observação e ensino.
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A VALORIZAÇÃO DOS JOGOS NA ESCOLA
Yolanda Ferreira Maza

INTRODUÇÃO
Sabe-se que nem todas as crianças têm o
direito de brincar respeitado, principalmente para as
de famílias carentes. Porque, o brincar fica para um
segundo plano. E quando essas crianças vão para a
escola, grande parte dos educadores prefere que
elas fiquem estáticas, sem direito de mover-se.
A criança é bio, psíquico e social. E até nos
meios acadêmicos, a preferência é por salas de
aula, que têm alunos que fiquem em silêncio
prestando a atenção na fala do professor, sentadas,
quietos em suas carteiras.
Com isso, a escola torna-se um local pouco
interessante e na fase de aprendizado é importante
que o professor proporcione situações de
descobertas e de desafios.
Sendo assim, a brincadeira é a essência do
universo infantil, é a sua cultura, o seu eu, por isso,
a escola não tem o direito de ignorar essa fase tão
importante da vida das crianças. No entanto, não
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podemos esquecer que toda e qualquer brincadeira
deve ter um objetivo, e sua função é contribuir para
o desenvolvimento físico, psíquico, social e cultural
da criança.
Sendo assim, justifica-se este trabalho que as
os jogos as brincadeiras infantis populares
propiciam o desenvolvimento da imaginação, o
espírito de colaboração, a socialização e ajudam a
criança a compreender melhor o mundo.
Pois atualmente, devido ao progresso e às
mudanças dele decorrentes, as brincadeiras e jogos
infantis populares estão sendo substituídos pela
televisão, pelos jogos eletrônicos e pelo
computador.
O problema a ser investigado, portanto, é:
com jogos e brincadeiras o espaço escolar pode-se
transformar em um espaço agradável, prazeroso, de
forma a permitir que o professor alcance sucesso
em sala de aula?
Brincando em grupo as crianças envolvem-se
em uma situação imaginária onde cada um poderá
exercer papeis diversos aos de sua realidade, além
do que, estarão necessariamente submetidas a
regras de comportamento e atitude.
Estudar o ambiente onde a criança interage,
aprende, brinca, se socializa e cria vínculos com
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seu mundo exterior pareceu tarefa fundamental e
insubstituível neste momento.
Vygotsky (1991) em um de seus vários
estudos sobre o desenvolvimento infantil garantiu
que o faz de conta das brincadeiras ajuda as
crianças a resolverem conflitos internos, levando em
conta que ela elabora hipóteses e cria soluções
para situações que na vida real pediria ou
dependeria da ajuda de um adulto.
O que para nós é o simples fato de brincar,
para a criança são situações cotidianas em que ela
pode tomar decisões a seu modo. Muitas vezes se
observamos bem, as decisões diferem das nossas,
é a personalidade sendo moldada.
Para Piaget (1975) o ato de brincar está
relacionada para criança como a pesquisa cientifica
exploratória está para os adultos. São experimentos
que eles desenvolvem estudando cada reação à
suas ações.
Para Piaget (1975), tanto a brincadeira como
o jogo é essencial para contribuir no processo de
aprendizagem. Por isso, ele afirma que o programa
lúdico na escola é obrigatório nas atividades
intelectuais da criança. Sendo assim, essas
atividades se tornam indispensável à pratica
educativa pois, contribuem e enriquecem o
desenvolvimento intelectual.
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DESCOBRINDO OS JOGOS
De acordo com pesquisas publicadas, os
jogos consistem em uma ferramenta muito
importante para o desenvolvimento cognitivo dos
jovens, isto porque oferece conhecimento de forma
lúdica e prazerosa. No trabalho psicopedagógico
por exemplo, o lúdico é oferecido á crianças
portadoras de dificuldades educacionais especiais,
para desenvolver a afetividade, a reciprocidade, a
cooperação, a participação ativa, interação social,
as atividades artísticas e principalmente a autoestima. Todavia, é preciso ter cautela pois os jogos
pedagógicos são apenas instrumentos, para um fim
e devem ser usados com um monitoramento
adequado. Caso contrário deixará de ser instrutivo e
se transformará numa disputa divertida.
Afirma Elkonin (1998) que o significado da
palavra jogo, varia de acordo com o tempo e o
espaço que lhe é oferecido. Disse o autor que ao
longo de sua história o jogo era visto de várias
formas: como diversão, entretenimento, manejo
hábil, manipulação de sentimentos e aposta etc.
Hoje, a expressão ganhou várias formas como: é
“jogar limpo”, “jogar com a própria vida”, “jogar na
Bolsa de Valores”, entre muitas outras.
O autor afirma ainda que num passado
remoto, o jogo era visto como as ações próprias das
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crianças como alegria, festa. Posteriormente, todos
estes significados acabaram por se somar a um
sentido mais ou menos único relacionados a alegria
e satisfação. Incluíam-se neste sentido as
brincadeiras das crianças com bonequinhos, jogos
com bolas de gude e até a representação no teatro.
Segundo o psicólogo e biólogo holandês
Buytendijk realizou em 1933, um estudo profundo
da palavra jogo, concluindo que a palavra teria
sentido de “vaivém, espontaneidade e liberdade”.
Estas supostas impossibilidade de se criar
uma resposta para o significado para a palavra na
jogos seria, a razão de muitos manuais norteamericanos de psicologia não incluírem o tema da
psicologia do jogo, pois apresenta muitas
divergências sobre o assunto.
ElKonin (1998) afirma que dentre vários
estudiosos, foi Wundt quem mais se aproximou da
origem do jogo, apesar de suas ideias bastante
dispersas, como se pode conferir neste trecho: “O
jogo nasce do trabalho [...] Não há um só jogo que
não tenha o seu protótipo numa forma de trabalho
sério que sempre o precedeu no tempo e na própria
existência” (ELKONIN, 11998, p. 181).
Para o autor é grande também a contribuição
de Chateaux (1987) para a teoria dos jogos. Este
afirma que os jogos de maneira geral, é um
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testemunho de autoafirmação da personalidade dos
indivíduos dentro de um grupo social, e por
intermédio deste grupo social. É a autoafirmação, é
expressão da necessidade de aperfeiçoamento e de
superação das dificuldades, do inesgotável desejo
de conquista de novos progressos.
De acordo com Chateaux (1987) dedicou-se
com mais atenção aos jogos de regras, pois para
ele
representariam
os
elementos
de
comportamentos
voluntários,
superação
de
dificuldades e a afirmação social, através da
aceitação das regras.
Contudo pode-se perceber que existe
diversos significados para a palavra jogo e diversas
posições teóricas neste sentido isto podemos definir
como, por exemplo, jogos esportivos e jogos de faz
de conta, sendo que alguns jogos visam valor
financeiro, e outros prazer e brincadeira. Alguns
materiais lúdicos são denominados de jogos e
outros de brinquedos.
Segundo Vygotsky (1991, p. 68), “[...] o lúdico
influencia o desenvolvimento da criança [...]”, pois a
mesma aprende a agir e sua curiosidade é
estimulada, adquirindo iniciativa e autoconfiança. Os
jogos consistem numa simples assimilação
funcional, num exercício das ações individuais já
aprendidas gerando, ainda, um sentimento de
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prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre
as ações. Portanto, os jogos têm dupla função:
consolidar os esquemas já formados e dar prazer ou
equilíbrio emocional à criança.
Para o autor, o jogo oferece ao participante
de maneira intensa e total um clima de entusiasmo,
proporcionando sentimentos de exaltação e tensão
seguidos por um estado de alegria e distensão;
envolver emocionalmente o aluno; proporcionar uma
atmosfera de espontaneidade e criatividade;
oferecer um caráter dinâmico; oferecer possibilidade
de repetição.
Assim, o jogo pode ser considerado um
importante meio educacional, pois propicia um
desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas
cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e motora.
Contribui para a “[...] construção da autonomia,
criticidade,
criatividade,
responsabilidade
e
cooperação das crianças e adolescentes como
instrumento de desafio cognitivo” (VYGOTSKY,
1991, p. 69-70).
Nesse sentido:

O fenômeno da cognição pode ser
explicado, dentro de uma nova visão
de cognição, como sendo, primeiro
uma função biológica, que acontece
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no interior do sistema vivo, [...] como
um processo pedagógico que resulta
do
histórico
de
inserção
e
acoplamento do sistema ao seu
ambiente externo e, por último por
uma epsteme da observação, que
reúne os pressupostos e raciocínios
utilizados
pelo
observador
do
fenômeno (FIALHO, 2001, p. 15).

De acordo com Kishimoto (2005), é
desconhecida a origem dos jogos, porém sabe-se
que os mesmos foram conservados de geração em
geração. Para o autor, os jogos são provenientes de
práticas abandonadas por adultos, de fragmentos
de romances, poesias, mitos e rituais religiosos.
Para ele, a tradição e universalidade dos jogos
ressalta de povos distintos e antigos como os da
Grécia e Oriente que brincaram de amarelinha, de
empinar papagaios, jogar pedrinhas. E que até hoje
as crianças o fazem quase da mesma forma.
Percebe-se que muitos jogos preservam sua
estrutura inicial, e outros recebem novos conteúdos,
novas fórmulas. A força de tais jogos explica-se pelo
poder da expressão oral. Os Jogos Olímpicos, como
por exemplo tiveram duas fases: os Jogos
Olímpicos da Era Antiga e os Jogos Olímpicos da
Era Moderna. Quanto à origem dos Jogos Olímpicos
antigos, existem opiniões divergentes.
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No Brasil, os jogos têm origem na mistura de
três raças: a índia, a branca e a negra. Atualmente,
o jogo é um tópico de pesquisa crescente. Há várias
teorias que procuram estudar alguns aspectos do
comportamento lúdico. Contudo, no Brasil o número
de jogos é imensa. Cada região, cada cidade, cada
escola tem uma realidade e uma conjuntura que
possibilitam a prática de uma parcela dessa gama,
como:
•

jogos pré-desportivos: queimada, piquebandeira, guerra das bolas, jogos prédesportivos do futebol (gol-a-gol, controle,
chute-em-gol-rebatida-drible, bobinho, dois
toques);

•

jogos populares: bocha, malha, taco, boliche;

•

brincadeiras: amarelinha, pular corda,
elástico, bambolê, bolinha de gude, pião,
pipas, lenço-atrás, corre-cutia, escondeesconde, pega-pega, coelho-sai-da-toca,
duro-ou-mole, agacha-agacha, mãe-da-rua,
carrinhos de rolimã, cabo-de-guerra, etc.;

•

atletismo: corridas de velocidade, de
resistência, com obstáculos, de revezamento;
saltos em distância, em altura, triplo, com
vara; arremessos de peso, de martelo, de
dardo e de disco;
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•

esportes coletivos: futebol de campo, futsal,
basquete, vôlei, vôlei de praia, handebol,
futvôlei, etc.;

•

esportes com bastões e raquetes: beisebol,
tênis de mesa, tênis de campo, pinguepongue;

•

esportes sobre rodas: hóquei, hóquei in-line,
ciclismo;

•

lutas: judô, capoeira, caratê;

•

ginásticas: de manutenção de saúde
(aeróbica e musculação); de preparação e
aperfeiçoamento
para
a
dança;
de
preparação e aperfeiçoamento para os
esportes, jogos e lutas; olímpica e rítmica
desportiva.

Segundo Vygotsky (1991), o lúdico influencia
enormemente o desenvolvimento da criança. É
através do jogo que a criança aprende a agir, aguça
sua curiosidade, adquire iniciativa e autoconfiança,
proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração
Já na concepção piagetiana, os jogos
consistem numa simples assimilação funcional, num
exercício das ações individuais já aprendidas
gerando, ainda, um sentimento de prazer pela ação
lúdica em si e pelo domínio sobre as ações.
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Portanto, os jogos têm dupla função: consolidar os
esquemas já formados e dar prazer ou equilíbrio
emocional à criança (PIAGET 1975).
Nesse sentido, ressalta Araújo (1992, p 24)
“[...] o jogo na vida da criança é de fundamental
importância, pois quando ela brinca, explora e
manuseia tudo aquilo que está à sua volta, através
de esforços físicos e mentais [...]”.
Abreu (1993) afirma que somente com o
posterior desenvolvimento da socialização das
crianças será possível ao educador trabalhar o jogo
de regras. Este supõe, sempre, uma compreensão
razoável das relações interindividuais ou sociais,
que são ainda pouco desenvolvidas na faixa-etária
que antecede o ingresso no ensino fundamental.
Nesta fase, certamente se podem estimular
as crianças, por meio do desenvolvimento de
algumas regularidades espontâneas, demonstradas
em ritualizações ou mesmo em alguns jogos de
exercícios, contudo não seria possível falar ainda
em práticas de regras, uma vez que não existiriam
regras espontâneas.
Abreu (1993) salienta ainda que quando se
pensa em regra, é preciso lembrar de dois
elementos: regularidade e obrigatoriedade, ambos
impostos na convivência com o outro, sendo sempre
interpretada como falta a violação de quaisquer
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destes elementos. Conclui-se, então, que só é
possível trabalhar os jogos de regras com grupos de
crianças que já são maduras o suficiente para
considerarem e respeitarem o outro.
Para as crianças, como enfatiza Abreu
(1993), é uma dura tarefa compreender e assimilar
a natureza das regras com as quais precisa
conviver, não só no ambiente escolar, mas no
conjunto de sua vida. No entanto, existe uma
distinção que a criança faz, desde muito cedo, entre
as regras inquestionáveis e aquelas onde é possível
exercer alguma negociação. Um exemplo de regra
inquestionável é a que diz respeito à regularidade
do tempo, por exemplo - é preciso conformar-se
com a existência do dia e da noite.
O outro tipo de regra, que pode
eventualmente ser criticado ou questionado está
relacionado, por exemplo, com as regras de
convivência de um grupo. Neste, é possível que os
participantes expressem suas opiniões e desejos a
respeito de quais podem ser as maneiras mais
adequadas para o bom convívio de todos.
Neste sentido, Brotto (2001) ajuda a iluminar
a questão afirmando que a experiência de jogar
sempre é uma oportunidade aberta e não
rigidamente determinada – o que permite a
relativização de muitos componentes considerados
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imutáveis. Assim, a diversidade de valores e
crenças que um eventual grupo compõe é, de uma
certa forma, colocada em xeque. Pode-se abrir, por
exemplo, um caminho de cuidado dentro de um
grupo reunido para jogar.
Este grupo pode jogar, disputar, mas também
aprender a ser solidário. Ou não. É possível que se
reproduza, por outro lado, o egoísmo mais comum
do cotidiano. São diversas as possibilidades.
Brotto (2001) confirma que modificar regras
significa abrir possibilidades para mudanças no
indivíduo. Porém, não há garantias de que isto
possa acontecer. Todas as pessoas são educadas
para cooperar ou competir – o educador, então,
quando atua junto de crianças na faixa etária que é
objeto do presente estudo deve ter em mente que a
maturidade do grupo ainda não é suficiente, o que
resulta na necessidade dele discernir quais os
caminhos mais adequados para serem percorridos.
Contudo, isso não precisa ser feito de forma
autoritária, ao contrário.
Aquino (2000) traz a questão do Jogo de
Regras para o universo do Ensino Fundamental
quando questiona os requisitos psicológicos
mínimos necessários para o trabalho pedagógico.
Seria possível mapear as condições ideais para que
uma criança tenha um satisfatório desempenho
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escolar? Ou nas próprias palavras: “[...] O que tanto
os educadores quanto os especialistas muitas vezes
parecem esquecer [...] é que a criança/jovem em
questão não é um “caso” clínico em abstrato, mas
um sujeito [...] que se funda a partir das relações
nas quais sua existência está inscrita” (AQUINO,
2000, p. 139).
Para o autor, a integração de uma criança ao
contexto do jogo de regras relaciona-se com os
elementos de motivação e a recompensa, num
complexo processo de conhecimento. E por que
complexo? Devido ao fato de que num jogo de
regras nem tudo é permitido, há limites. As regras
existem para dar referências aos participantes
diante de situações complexas, oferecendo uma
possibilidade de bom desempenho num jogo –
especialmente se estes participantes forem
crianças.
Para Abreu (1993), a vida humana é repleta
de regularidades, no entanto, as mesmas são
assimiladas gradualmente pela criança, que
posteriormente irá criticar e, eventualmente,
modificar uma diversidade imensa de regularidades
que irão fazer parte de sua existência. Para se
pensar nesta diversidade, pode-se imaginar um jogo
de futebol. Para o autor, apesar das regras do
futebol serem delimitadas, pode-se apresentar a
duas crianças de idades distintas um mesmo um
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jogo pela TV e certamente elas o interpretarão de
forma sensivelmente diversa. A importância das
informações se altera em função da maturidade do
receptor destas informações:
Em que pese a possibilidade de
diferentes
interpretações
da
aplicação de uma regra por dois
adultos, ou seja, se o defensor
cometeu pênalti ou não, o que quero
ressaltar é que a diferença pode
estar na limitação das estruturas
cognitivas para a aprendizagem de
uma regra. No caso de duas crianças
com níveis de desenvolvimento
cognitivo muito diferentes o que pode
estar em jogo é a incapacidade de
entender
certas
regularidades
(ABREU, 1993, p. 28).

Resgatando Piaget (1975), é preciso lembrar
que regra é o estabelecimento de normas para que
seja possível a relação entre dois elementos. Uma
regra autenticamente moral é constituída dos
elementos da prática e da consciência. Contudo as
regras de um jogo infantil ou um jogo esportivo são
distintas das regras morais, como não roubar, por
exemplo. A diferença fundamental entre estes dois
tipos de regra é que as regras de um jogo infantil
podem ser alteradas, enquanto as regras morais
estão ligadas a um juízo de valor.
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Conforme afirma Linaza (1987), respeitar as
regras de um jogo também é um ato moral que
demonstra a prática da honestidade, além do
respeito pelo adversário, mas, mesmo assim, a
regra de um jogo em si não é moral. A regra de um
jogo é uma norma (que pode ser espacial, temporal
ou relativa a um objeto) e, por este motivo, está
subordinada ao regulamento específico deste jogo.
Para o autor, numa situação de jogo, seus
participantes se comprometem a respeitar as regras
– elemento básico para a existência do jogo – e
mais: será exigida dos participantes a eficácia. Isso
porque sabe-se também que a vitória deve ser
obtida com a restrita observação das regras – este
dado remete ao sentido da moralidade da regra. Há
uma íntima relação entre regra e moral no contexto
do jogo:
Frequentemente, em situações de
jogo, pode-se observar uma prática
sem consciência ou, por outro lado, a
consciência sem prática. No primeiro
caso, diz-se que se trata de um
comportamento amoral, onde o
sujeito age segundo a regra,
respeitando-a, sem contudo fazer um
juízo moral sobre ela. No segundo
caso, consciência sem prática, estáse diante de uma situação de
imoralidade pois o sujeito conhece as
razões de ser de uma regra, dela não
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discorda, mas age intencionalmente
contra ela (LINAZA, 1987, p. 28).

Esta relação, como já se mencionou
anteriormente, foi bastante estudada por Jean
Piaget. O mesmo considera que a mesma contribui
para a análise do processo de conscientização das
regras.
Segundo Araújo (1992), quando se revê a
história do jogo fica claro que este sempre foi
considerado importante para a formação da
personalidade da criança. Esta, quando envolvida
em algum jogo, explora e manuseia tudo aquilo que
está a sua volta, utiliza seus recursos mentais e
físicos de uma maneira extremamente prazerosa,
por estar momentaneamente livre da coação dos
adultos – evidentemente, quando a criança passa a
praticar mais especificamente os jogos de regras,
existe a presença do adulto, mas isto não é
necessariamente um elemento de coação, mas de
estímulo ou orientação.
Araújo (1992) destaca que os jogos de regras
são jogos de combinação sensório-motora ou
intelectual, que apresentam sempre o elemento da
competição, daí a necessidade das regras.
Conforme foi observado, o pensamento de
Piaget (1975) sobre a relação entre regra e juízo
moral apresenta elementos teóricos valiosos para a
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presente análise. Já se sabe que, além de perguntar
diretamente, Piaget observou crianças jogando para
obter respostas sobre a prática das regras. Era seu
objetivo descobrir como os indivíduos se
adaptavam, na prática, às regras – considerando as
diferentes faixas etárias e seus respectivos estágios
de desenvolvimento. Além disso, se considerava
fundamental que fossem captados dados relevantes
sobre a consciência das regras.
O método desse educador previa duas
etapas: primeiramente a descrição, por parte das
crianças das regras de um jogo qualquer. Esta
descrição auxiliava na medição do nível de
consciência destas. Depois, Piaget jogava com as
crianças, para conferir a diferença entre a teoria e a
prática dos jogadores. Além disso, as crianças não
só eram indagadas a respeito da origem das regras
e a modificação destas ao longo do tempo com
também eram estimuladas a inventar novas,
levando em consideração o aspecto da justiça e da
aceitação destas novas regras por parte dos
participantes do jogo.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) a definição para jogo é:
Os jogos podem ter uma flexibilidade
maior nas regulamentações, que são
adaptadas em função das condições
de espaço e material disponíveis, do
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número de participantes, entre
outros. São exercidos com um
caráter competitivo, cooperativo ou
recreativo em situações festivas,
comemorativas, de confraternização
ou ainda no cotidiano, como simples
passatempo e diversão. Assim,
incluem-se entre os jogos as
brincadeiras regionais, os jogos de
salão, de mesa, de tabuleiro, de rua
e as brincadeiras infantis de modo
geral. (BRASIL: 2001, p.17)

De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN (BRASIL, 2001) propõem, nos
Objetivos Gerais do Ensino Fundamental, a
formação de um aluno que reflete, participa e
assume responsabilidades, sendo esta conquista da
autonomia condição imprescindível para alcançar o
pleno exercício da cidadania e de uma integração
com a cultura mais ampla.
Esta ênfase na autonomia condiciona a
opção por uma metodologia que considera a
atividade do aluno na construção de seus próprios
conhecimentos, valoriza suas experiências, seus
conhecimentos prévios e a interação professoraluno e aluno-aluno, buscando essencialmente, a
passagem progressiva de situações dirigidas por
outrem a situações dirigidas pelo próprio aluno.
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Deseja-se que, ao longo da escolaridade,
cada indivíduo chegue a tomar decisões por si só, a
se autogovernar, a refletir e enfrentar diferentes
situações com seus próprios recursos. Portanto, é
importante que desde as séries iniciais as propostas
didáticas levem as crianças a desenvolver sua
autonomia, o que ocorre através de aproximações
sucessivas, cada vez mais apropriadas.
A aprendizagem de determinados
procedimentos e atitudes é essencial
na
construção
da
autonomia
intelectual e moral do aluno: planejar
a realização de uma tarefa, identificar
formas de resolver um problema,
saber formular boas perguntas e
boas respostas, levantar hipóteses e
buscar meios de verificá-las, validar
raciocínios, saber resolver conflitos,
cuidar da própria saúde e da de
outros, colocar-se no lugar do outro
para melhor refletir sobre uma
determinada situação, considerar as
regras estabelecidas. Procedimentos
e atitudes dessa natureza são objeto
de aprendizagem escolar, ou seja, a
escola pode criar situações que
auxiliem os alunos a se tornarem
protagonistas
de
sua
própria
aprendizagem. (BRASIL,2001:57)

Segundo os PCN (2001), para a conquista da
autonomia é preciso considerar tanto o trabalho
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individual como o coletivo-cooperativo. O individual
é potencializado pelas exigências feitas aos alunos
no sentido de se responsabilizarem por suas
tarefas, pela organização, pelo envolvimento com o
objeto de estudo. A importância do trabalho em
grupo está em valorizar a interação como fonte de
desenvolvimento social, pessoal e intelectual.
Situações de grupo exigem dos alunos considerar
diferenças individuais, trazer contribuições, respeitar
as regras estabelecidas, atitudes que propiciam a
realização de tarefas conjuntas.
Para tanto, é necessário que as decisões
assumidas pelo professor auxiliem os alunos a
desenvolverem estas atitudes e procedimentos,
adequados a uma postura de estudante autônoma,
que só será efetivamente alcançada através de
investimentos sistemáticos ao longo de toda a
escolaridade.
No que se refere a interação e cooperação os
PCN (2001) diz que um dos objetivos da educação
escolar é que os alunos aprendam a assumir a
palavra enunciada e a conviver em grupo de
maneira produtiva e cooperativa. Desta forma, são
fundamentais as situações em que possam
aprender a dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a
pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar um ponto de
vista, coordenar ações para obter sucesso em uma
tarefa conjunta, etc. É essencial aprender
Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

207

procedimentos dessa natureza e valorizá-los como
forma de convívio escolar e social. Trabalhar em
grupo de maneira cooperativa é sempre uma tarefa
difícil, mesmo para adultos convencidos de sua
necessidade.
A criação de um clima favorável a
este aprendizado depende do
compromisso do professor em
aceitar contribuições dos alunos
(respeitando-as, mesmo quando
apresentadas de forma confusa ou
incorreta) e em favorecer o respeito,
por parte do grupo, assegurando a
participação de todos os alunos.
(BRASIL,2001:59)

Assim, a organização de atividades que
favoreçam a fala e a escrita como meios de
reorganização e reconstrução das experiências
compartilhadas pelos alunos ocupa papel de
destaque no trabalho em sala de aula. A
comunicação propiciada nas atividades em grupo
leva os alunos a dialogar, resolver mal entendidos,
ressaltar diferenças e semelhanças, explicar e
exemplificar, apropriando-se de conhecimentos.
O estabelecimento de condições adequadas
para a interação dos alunos não pode estar pautado
somente em questões cognitivas. Os aspectos
emocionais e afetivos são tão relevantes quanto os
cognitivos,
principalmente
para
os
alunos
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prejudicados por fracassos escolares ou que não
estejam interessados no que a escola pode
oferecer. A afetividade, o grau de aceitação ou
rejeição, a competitividade e o ritmo de produção
estabelecidos em um grupo interferem diretamente
na produção do trabalho. A participação de um
aluno muitas vezes varia em função do grupo em
que está inserido.
Em síntese, a disponibilidade cognitiva e
emocional dos alunos para a aprendizagem é fator
essencial para que haja uma interação cooperativa,
em que não haja depreciação do colega por sua
eventual falta de informação ou incompreensão.
Aprender a conviver em grupo supõe um domínio
progressivo de procedimentos, valores, normas e
atitudes.
Para a execução e favorecimento do trabalho
cooperativo é preciso considerar a organização
social para realização das atividades. Não existe
critério melhor ou pior de organização de grupos
para uma atividade. É necessário que o professor
decida a forma de organização social em cada tipo
de atividade, em cada momento do processo de
ensino e aprendizagem, em função daqueles alunos
específicos. Agrupamentos adequados, que levem
em conta a diversidade dos alunos, tornam-se
eficazes na individualização do ensino.
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O convívio escolar pretendido
depende do estabelecimento de
regras e normas de funcionamento e
de comportamento que sejam
coerentes com os objetivos definidos
no projeto educativo. A comunicação
clara destas normas possibilita a
compreensão pelos alunos das
atitudes de disciplina demonstradas
pelos professores dentro e fora da
classe. (BRASIL,2001:57)

Diante
deste
quadro
considerando-se
também os pressupostos dos PCN (2001) julga-se
ser importante e necessário que nos dias de hoje os
professores de Educação Física escolar possam
elaborar seus planejamentos contemplando, além
de estratégias diferentes de ensino, uma gama
maior de atividades, tais como: o atletismo, a
ginástica, as lutas, as danças, atividades estas que
se agregando ao desenvolvimento de um bom
trabalho através dos jogos desportivos coletivos,
favoreçam a geração de diferenciados e melhores
benefícios para o desenvolvimento global das
crianças.
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A CONSTRUÇÃO DO OLHAR INCLUSIVO COM
ÊNFASE NO TEA – TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA E POSSÍVEIS
COMORBIDADES: MITOS E VERDADES SOBRE
O ATENDIMENTO INCLUSIVO EM SALA DE
AULA
Valdirene da Silva Raimundo

RESUMO - O artigo trata sobre mitos e verdades
sobre o autismo e o atendimento de alunos com
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na rede
regular de ensino. A pesquisa foi contextualizada a
partir do relato de situações reais vivenciadas no
cotidiano escolar, em que se pode perceber que o
preconceito ainda subsidia o imaginário de docentes
não qualificados para o atendimento inclusivo
escolar. Por não receberem uma formação
continuada adequada no que tange a inclusão de
alunos e alunas com transtornos e deficiências
mentais, difundem em seus ambientes escolares
generalizações que pouco condizem com o real
perfil deste público.
O objetivo deste artigo é demonstrar que o TEA Transtorno do Espectro do Autismo é um assunto
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muito complexo e multifacetado e que cada aluno
autista é único não sendo possível realizar
generalizações e comparações entre os mesmo
apesar destes alunos possuírem diagnósticos com a
mesma nomenclatura. A metodologia partiu do
relato de situações negativas vivenciadas no interior
da rede pública de ensino onde atua a
pesquisadora, ampliado a reflexão a partir da busca
de dados sobre TEA em sites e plataformas on-line
de publicações acadêmicas. O resultado constatado
pelos dados levantados é que somente 7,5% desta
população possui o subtipo com predomínio de
hiperatividade/impulsividade/agressividade.
A
conclusão é que há grande desconhecimento sobre
o TEA entre o professorado, ausência de formação
continuada e materiais pedagógicos adequados nas
escolas e muitas generalizações e preconceito com
os alunos de inclusão.
PALAVRAS CHAVES: autismo, transtorno
espectro do autismo, inclusão escolar.

do

ABSTRACT - The article deals with myths and
truths about autism and the care of students with
Autism Spectrum Disorder (TEA) in the regular
school system. The research was contextualized
from the report of actual situations experienced in
the daily school life, in which it can be perceived that
the prejudice still subsidizes the imaginary of
unskilled teachers for inclusive school attendance.
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Because they do not receive adequate continuing
education regarding the inclusion of students with
mental disorders and disabilities, they disseminate in
their school settings generalizations that are not in
line with the real profile of this public.
The objective of this article is to demonstrate that
the TEA is a very complex and multifaceted subject
and that each autistic student is unique and it is not
possible to make generalizations because the
students have diagnoses with the same
nomenclature. As a methodology it was based on
the report of negative situations experienced within
the public network of education where the
researcher works, expanding the reflection from the
search of data on TEA in sites and online platforms
of academic publications. The result found by the
data collected is that only 7.5% of this population
has the subtype with a predominance of
hyperactivity / impulsivity. The conclusion that has
been reached is that there is great ignorance about
the TEA among the professorship, absence of
continuing education in the schools and many
generalizations and prejudice with the students of
inclusion.
KEY WORDS: autism, autism spectrum disorder,
school inclusion.
INTRODUÇÃO
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Desde 2014, atuo como vice-diretora em
escola de Ensino Fundamental I, Ensino
Fundamental II e Ensino Médio. Neste período tive a
oportunidade de trabalhar com alunos autistas e
durante este convívio pude constatar e também
ouvir relatos dos professores cujas experiências
sobre alunos autistas influenciaram meu olhar de
uma forma quase sempre negativa. Durante a
graduação não tive qualquer disciplina que me
ofertasse uma exposição mínima sobre o que é o
autismo ou os TGDs – Transtornos Globais do
Desenvolvimento. Vi-me assumindo um cargo com
várias lacunas sobre a inclusão escolar e,
principalmente, sem nada saber sobre o autismo.
Meu primeiro contato com o termo autismo foi
através de uma novela. A personagem realizava
gestos repetitivos e demonstrava muita dificuldade
em estabelecer qualquer tipo de comunicação
verbal ou contato visual. Percebi, mesmo com a
iniciativa da transmissora, que a sociedade não
sabia exatamente o que era o autismo e hoje
compreendo que apesar de ter sido uma iniciativa
importante para a divulgação do transtorno, a
transmissora cometeu diversas generalizações e
não conseguiu demonstrar a diversidade que existe
entre a população autista mundial, que cresce a
cada ano. A partir da novela recordei que em minha
infância tínhamos um vizinho que permanecia horas
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se balançando em sua varanda e emitindo sons
guturais, mas nunca tivemos um contato mais
próximo com o transtorno.
Um certo dia, em um encontro de
educadores, havia uma docente que expôs
publicamente um relato assustador sobre sua
experiência com um aluno autista, detalhou a crise
do aluno, afirmou que o mesmo a agrediu em sala
de aula e que teve a clavícula quebrada além de
outros ferimentos graves. Falou sobre a força
descomunal do aluno autista e que nem os
inspetores da escola conseguiram contê-lo. O relato
deixou-me perplexa.
Em um dos momentos da minha carreira
docente me vi deparada com 35 alunos em sala, e
não conseguia realizar muitas intervenções com os
alunos. Nesta mesma sala haviam dois alunos
diagnosticados autistas. Percebia que gostavam de
ouvir histórias e sempre lhes contava uma ou outra
quando a sala estava mais tranquila. Não recebi
nesta época orientações de meus superiores sobre
como lidar com estas situações. As demandas da
Diretoria Regional de Ensino não nos permitiam um
espaço para falar ou planejar a inclusão destes
alunos de uma forma coletiva. As orientações
pedagógicas estavam focadas numa educação
homogênea e desconsideravam esta diversidade.
Eu me sentia muito isolada e um pouco frustrada
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por não conseguir lidar com estas situações de
forma adequada. Mesmo percebendo que eram
alunos muito dóceis, minhas colegas de trabalho,
durante os intervalos, sempre pediam para que eu
tomasse muito cuidado, pois eles poderiam ficar
agressivos. De fato isto nunca ocorreu. Hoje
percebo quantas generalizações são feitas pelo
desconhecimento que temos sobre o TEA e os
TGDs. Falta-nos formação continuada especifica e,
na maioria das vezes, sequer temos contato com os
laudos ou diagnósticos dos prontuários escolares
dos alunos que atendemos. A escrita deste artigo e
sua socialização veio para preencher esta lacuna
interior como docente. Será que todo autista é
agressivo?
Todos
possuem
as
mesmas
características? O que são comorbidades? Mãos à
obra. Capítulo I - Principais Marcos Históricos A
partir da investigação em plataformas on-line, iniciei
minha pesquisa sobre os principais marcos legais
da inclusão escolar. No Brasil, ainda estamos
engatinhando nestas práticas, nos falta ainda muita
capacitação e estrutura para realizar intervenções
adequadas. No site JusBrasil temos um histórico
que poderá colaborar com a compreensão de como
estas populações foram ganhando espaço na
escola formal. Em 1973, o MEC cria o Centro
Nacional de Educação Especial – CENESP,
responsável pela gerência da educação especial no
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Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou
ações educacionais voltadas às pessoas com
deficiência e às pessoas com superdotação, mas
ainda configuradas por campanhas assistenciais e
iniciativas isoladas do Estado. (JUSBRASIL, 2013).
Nesse período, ainda não havia uma política pública
universal de acesso à educação. Os alunos
especiais eram segregados do restante da
comunidade escolar. O site segue explicando que
esta realidade perdurou por 20 anos até a
Declaração de Jomtien, documento resultante da
Conferência Mundial Sobre Educação para Todos,
realizada pela UNESCO em Jomtien, Tailândia, em
1990, e que determinou o fim de preconceitos e
estereótipos de qualquer natureza na educação e
permitiu que os alunos em situação de inclusão
tivessem o direito ao acesso como os outros
cidadãos. A própria Constituição Federal Brasileira,
promulgada em 1988, determina o mesmo direito
sem qualquer discriminação.

Na Declaração
relembram que:

de

Jomtien,

os

países

[...] a educação é um direito
fundamental de todos, mulheres e
homens, de todas as idades, no
mundo inteiro". Declararam, também,
entender que a educação é de
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fundamental importância para o
desenvolvimento das pessoas e das
sociedades, sendo um elemento que
"pode contribuir para conquistar um
mundo mais seguro, mais sadio,
mais próspero e ambientalmente
mais puro, e que, ao mesmo tempo,
favoreça
o
progresso
social,
econômico e cultural, a tolerância e a
cooperação internacional...".(idem)

O mesmo site afirma que:
[...] em 1994, é publicada a Política
Nacional de Educação Especial,
orientando o processo de “integração
instrucional” que condiciona o acesso
às classes comuns do ensino regular
àqueles que […] possuem condições
de acompanhar e desenvolver as
atividades curriculares programadas
do ensino comum, no mesmo ritmo
que os alunos ditos normais [...]
(idem)

Em junho de 1994 a UNESCO organiza em
Salamanca, Espanha, a Conferência Mundial sobre
Necessidades Educativas Especiais: Acesso e
Qualidade, onde oficializou-se outro importante
marco, a Declaração de Salamanca, que trata de
princípios, políticas e práticas relacionadas às
necessidades educativas especiais.
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[...] A inclusão de crianças, jovens e
adultos
com
necessidades
educacionais especiais dentro do
sistema regular de ensino é a
questão central, sobre a qual a
Declaração
de
Salamanca
discorre...” (idem)

Estes princípios são fortalecidos e difundidos
mundialmente a partir da Declaração de Salamanca:
[...] Independente das diferenças
individuais, a educação é direito de
todos [...] toda criança que possui
dificuldade de aprendizagem pode
ser considerada com necessidades
educativas especiais [...] a escola
deve adaptar–se às especificidades
dos alunos, e não os alunos as
especificidades da escola; [...] o
ensino deve ser diversificado e
realizado num espaço comum a
todas as crianças. (idem)

O Brasil foi signatário de ambas as
declarações. Mas a Declaração de Salamanca foi
um marco significativo para fortalecer e ampliar o
direito dos cidadãos brasileiros com necessidades
educacionais especiais. Nela foram incluídas todas
as crianças que não conseguiam se beneficiar de
situações de ensino-aprendizagem seja por quais
motivos fossem.

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

221

[...] Assim, a ideia de "necessidades
educacionais especiais" passou a
incluir, além das crianças portadoras
de deficiências, aquelas que estejam
experimentando
dificuldades
temporárias ou permanentes na
escola, as que estejam repetindo
continuamente os anos escolares, as
que sejam forçadas a trabalhar, as
que vivem nas ruas, as que moram
distantes de quaisquer escolas, as
que vivem em condições de extrema
pobreza ou que sejam desnutridas,
as que sejam vítimas de guerra ou
conflitos armados, as que sofrem de
abusos contínuos físicos, emocionais
e sexuais, ou as que simplesmente
estão fora da escola, por qualquer
motivo que seja [...] (idem)

O artigo da plataforma JusBrasil ainda
complementa:
[...] o princípio fundamental da escola
inclusiva é o de que todas as
crianças deveriam aprender juntas,
independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que
possam ter. As escolas inclusivas
devem reconhecer e responder às
diversas necessidades de seus
alunos, acomodando tanto estilos
como
ritmos
diferentes
de
aprendizagem e assegurando uma
educação de qualidade a todos
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através de currículo apropriado,
modificações
organizacionais,
estratégias de ensino que usam de
recursos e parceiras com a
comunidade.

Dois anos após a Declaração de Salamanca,
a Lei 9.394/1996, também conhecida como Lei de
Diretrizes e Bases da Educação inclui na legislação
brasileiro o atendimento universal das pessoas com
deficiência:
[...] Os sistemas de ensino devem
assegurar aos alunos currículo,
métodos, recursos e organização
específicos para atender às suas
necessidades;
assegura
a
terminalidade específica àqueles que
não atingiram o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental,
em virtude de suas deficiências; e
assegura a aceleração de estudos
aos superdotados para conclusão do
programa escolar. Também define,
dentre as normas para a organização
da educação básica, a “possibilidade
de avanço nos cursos e nas séries
mediante verificação do aprendizado”
(art. 24, inciso V) e [...] oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante
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cursos e exames […] (Brasil, Lei
9.394/1996; art. 37).

A partir deste documento, a rede regular ficou
impedida de negar matrícula aos deficientes nas
classes comuns, o que antes era uma prática
comum entre os diretores. Iniciou-se uma série de
discussões sobre o assunto, mas de fato, na prática,
é possível afirmar que as famílias lutam por direitos,
o governo acata e as transforma em leis, no entanto
não oferece condições para que sejam devidamente
implantadas. Não há nem formação continuada para
que os docentes possam realizar intervenções que
resultem em avanços para estes alunos.

DEFINIÇÃO DE AUTISMO
Ampliando o olhar sobre o TEA – Transtorno
do Espectro do Autismo
Para este capítulo, realizou-se levantamento
de dados em diversas plataformas on-line,
utilizando-se de informações de sites, blogs, artigos
acadêmicos e de revistas virtuais. Segundo o site da
Associação de Amigos do Autista (AMA) da Bahia:
[...] autismo é o nome dado a um
padrão de comportamento produzido
de forma complexa, como um
resultado final de uma longa
sequência
de
causas.
Elma
síndrome, ou seja, um conjunto de
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sintomas, que agrupados, recebem a
denominação
de
autismo,
recentemente regulamentado como
TEA – Transtorno do Espectro do
Autismo [...] (AMA-BA, 2015)

É importante ressaltar que na rede pública de
ensino de São Paulo, ainda recebemos pouca
informação e formação sobre como lidar com alunos
com TEA em sala de aula, sabemos muito pouco
sobre a síndrome e suas múltiplas facetas. Aliás
esta é a grande lacuna da inclusão: conhecer o que
são as deficiências e os transtornos mentais e como
lidar com ambas as situações na rede regular de
ensino.
De alguma forma, a deficiência física foi
resolvida pela acessibilidade e outros arranjos
possíveis de serem implementados. Pode-se dizer o
mesmo para a deficiência visual com a
disponibilidade de máquinas Braille, computadores,
livros e materiais adaptados, ainda insuficientes
mas que podem ser administrados. O deficiente
auditivo igualmente tem sido contemplado com a
utilização da língua de sinais (Libras) nos espaços
educativos por docentes especialistas. A língua de
sinais, hoje, já está presente no imaginário da
sociedade, sendo, inclusive, obrigatória em
transmissões oficiais apesar de termos muitas lutas
a travar. Nestas deficiências citadas os biótipo
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humanos são bem definidos e as condutas
pedagógicas idem. Mas no caso dos alunos com
TEA, cada autista é completamente diferente do
outro, e quando agrega comorbidades médicas a
situação fica ainda mais complica. Não existe uma
cartilha que se aplique a todos os alunos
considerados autistas.
[...] Comorbidade patogênica ocorre
quando duas ou mais doenças estão
etiologicamente
relacionadas;
comorbidade
diagnóstica
ocorre
quando as manifestações da doença
associada forem similares às da
doença primária; e comorbidade
prognóstica ocorre quando houver
doenças que predispõem o paciente
a desenvolver outras doenças [...]
(DICIONÁRIO PRIBERAM 20082013)

No entanto, ao aprofundar o recorte de
análise deste artigo e ao ampliar o olhar sobre os
transtornos do espectro autista, é possível construir
uma percepção que rompe o estigma de que todos
os autistas são agressivos. Como exemplo, um
artigo publicado por mestrandos em Psiquiatria da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que
demonstram que apenas 7,5% podem agregar
TDAH e se tornarem agressivos.
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Outro estudo, também publicado em
2004, demonstrou taxas elevadas de
prevalência
da
comorbidade
TID/TDAH. Yoshida e Uchiyama
(2004) conduziram um estudo com
53 crianças que apresentavam TID
de alto funcionamento (QI acima de
70). Entre estas, 33 apresentavam
autismo, 3, síndrome de Asperger e
17, TID não especificado (SOE).
Todas as crianças foram avaliadas
quanto à presença de TDAH por
meio dos critérios diagnósticos da
DSM-IV. Os resultados encontrados
indicaram que 67,9% da amostra
atendia aos critérios diagnósticos
para TDAH (como comorbidade).
Entre estes, 22,6% possuíam subtipo
combinado, 37,7%, subtipo com
predomínio de desatenção e apenas
7,5%, subtipo com predomínio de
hiperatividade/impulsividade.
(
SEGENREICH; MATTOS, 2006)

No geral, o TEA é assim designado:
[...] O Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) é um termo que tem
sido usado por muitos profissionais
para
descrever
crianças
que
apresentam dificuldades na interação
social, no brincar e na comunicação.
TEA não é um termo médico. Mas é
uma maneira prática de descrever
um grupo grande e variado de
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crianças com semelhanças na sua
maneira
de
processar
as
informações e entender o mundo [...]
(AMA-BA, 2015)

Durante a navegação no site da AMA-BA
percebe-se que existem diversos biótipos autísticos
e que cada autista é único. Também existem as
comorbidades ou transtornos agregados. Ou seja:
Existem autistas que podem ou não agregar TDAH
– Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,
autistas que podem ou não agregar a deficiência
intelectual e, até mesmo, autistas que podem
agregar outros transtornos. Sem falar nos casos de
autistas superdotados, que são a minoria. A partir
desta breve pesquisa é possível notar que existem
múltiplos perfis para o TEA. Por fim, o site segue
mostrando ao leitor que “[...] os rótulos podem ser
amedrontadores [...], mas o rótulo de TEA pode
ajudá-lo a ter acesso a informações e serviços
adequados para a criança [...]”. Outra importante
descoberta a partir da pesquisa foi notar que desde
2013 não devemos utilizar mais o termo autismo e
sim TEA. Abaixo, as referências sobre a mudança
de nomenclatura e suas explicações formais.
[...] O autismo é um transtorno de
desenvolvimento que geralmente
aparece nos três primeiros anos de
vida e compromete as habilidades de
comunicação e interação social. Em
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maio de 2013 foi lançada a quinta
edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-V), que trouxe algumas
mudanças importantes, entre elas
novos diagnósticos e alterações de
nomes de doenças e condições que
já existiam. Nesse manual, o
autismo, assim como a Síndrome de
Asperger, foi incorporado a um novo
termo
médico
e
englobador,
chamado de Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA). Com essa nova
definição, a Síndrome de Asperger
passa a ser considerada, portanto,
uma forma mais branda de autismo.
Dessa forma, os pacientes são
diagnosticados apenas em graus de
comprometimento, dessa forma o
diagnóstico fica mais completo. O
Transtorno do Espectro Autista é
definido pela presença de “Déficits
persistentes na comunicação social e
na interação social em múltiplos
contextos, atualmente ou por história
prévia”, de acordo com o DSM-V.
causas do autismo ainda são
desconhecidas, mas a pesquisa na
área é cada vez mais intensa.
Provavelmente, há uma combinação
de fatores que levam ao autismo.
Sabe-se que a genética e agente
externos desempenham um papel
chave nas causas do transtorno. De
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acordo com a Associação Médica
Americana, as chances de uma
criança desenvolver autismo por
causa da herança genética são de
50%, sendo que outra metade dos
casos pode corresponder a fatores
exógenos, como o ambiente de
criação [...] (VINOCUR, 2013)

As reflexões socializadas neste artigo
demonstram que é preciso transformar o jeito
imposto pelos sistemas de educação que
padronizam materiais pedagógicos idênticos para
alunos com TEA e outros transtornos, como fazem
com a deficiência visual e auditiva. Percebe-se,
ainda, que o problema da padronização de atitudes
deve-se a generalização do olhar sobre o TEA que
os profissionais de educação possuem, e que são
naturalmente produzidos por conta do preconceito
que é gerado pela falta de informação e formação
continuada. E pela total ausência de trabalho
desenvolvido em rede com os profissionais da
saúde.
É importante o profissional de educação
conhecer cada sintoma e diagnóstico e verificar se
há ou não a presença de comorbidades. Estas
informações devem constar nos prontuários
escolares. Caso o prontuário não tenha nenhum
dado, é preciso cobrar da direção que acione a
família e que se crie na escola uma equipe
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multidisciplinar para planejar e acompanhar cada
caso. A inclusão só terá êxito com a divulgação de
dados, trabalho em equipe e em parceria
extramuros escolar. Ou seja: em diálogo com os
profissionais de saúde que atendem aquele aluno. A
equipe gestora formada pelo diretor, vice-diretor e
coordenação pedagógica, com apoio do mediador
de conflito deve criar esta ponte, e democratizar as
informações nas HTPCs.
No site da Fundação José Luiz Egydio
Setubal pude encontrar a seguinte afirmação: “[…] o
autismo é uma condição permanente, que a criança
nasce com autismo e torna-se um adulto com
autismo [...]” e segue ressaltando que “[...] assim
como qualquer ser humano, cada pessoa com
autismo é única e todas podem aprender ou não
[...]” (AUTISMO E REALIDADE, 2015). Tal
informação demonstra que nem só de dificuldades e
limitações vivem as pessoas com TEA. Elas podem
superar as expectativas de pais, familiares,
docentes e da sociedade em geral. É só
lembrarmos que um dos melhores jogadores do
mundo na atualidade, o argentino Leonel Messi é
Asperger e o famoso Bill Gates, criador do Windows
e considerado a pessoa mais rica do mundo, tem
TEA, assim como uma famosa veterinária dos
Estados Unidos da América, Mary Temple Grandin,
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que revolucionou as práticas para o tratamento
racional de animais vivos, como segue:
[...] Nascida em Boston em 29 de
agosto de 1947, uma mulher com
autismo (de alto funcionamento),
também conhecido como Síndrome
de Asperger, revolucionou as práticas
para o tratamento racional de
animais vivos em fazendas e
abatedouros. Bacharel em Psicologia
pelo Franklin Pierce College e com
mestrado
em
Zootecnia
na
Universidade Estadual do Arizona, é
Ph.D. e Zootecnia, desde 1989, pela
Universidade de Illinois. Hoje ministra
cursos na Universidade Estadual do
Colorado
a
respeito
de
comportamento de rebanhos e
projetos de instalação, além de
prestar consultoria para a indústria
pecuária em manejo, instalações e
cuidado de animais [...] (GRANDIN;
SCARIANO, 2012).

Outro dado importante aos docentes que
lidam com alunos e alunas com TEA em classe
regular nas escolas públicas ou privadas é que:
[...] A maioria das pessoas com
autismo é boa em aprender
visualmente; algumas pessoas com
autismo são muito atentas aos
detalhes e à exatidão; geralmente
possuem capacidade de memória
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muito acima da média; é provável
que as informações, rotinas ou
processos uma vez aprendidos,
sejam retidos; algumas pessoas
conseguem concentrar-se na sua
área de interesse especifico durante
muito tempo e podem optar por
estudar ou trabalhar em áreas afins;
a paixão pela rotina pode ser fator
favorável na execução de um
trabalho; indivíduos com autismo são
funcionários leais e de confiança […]
(REVISTA
BRASILEIRA
DE
PSIQUIATRIA, 2000).

Diante desse quadro, percebe-se que nem
todos os alunos com TEA são agressivos. Alguns
podem agregar outras comorbidades para além da
condição autística e isso causar problemas que
afetam o comportamento, como no caso do
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH), ou esquizofrenias.
O TEA tem níveis de gravidade que vão do
1, que “exige apoio”, ao 3, que exige “apoio muito
substancial”, segundo a psiquiatra da criança e
adolescente, Letícia Calmon Drummond Amorim, no
site da Associação de Amigos do Autista (AMA) de
São Paulo e que apresentamos no Quadro 1,
abaixo:
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Nível
Gravidade

de Comunicação Social

Nível 1

Na ausência de apoio,
déficits na comunicação
“Exigindo Apoio
social causam prejuízos
”
notáveis. Dificuldade para
iniciar interações sociais
e exemplos claros de
respostas atípicas ou
sem sucesso a aberturas
sociais dos outros. Pode
aparentar
pouco
interesse por interações
sociais.
Nível 2
“Exigindo
Apoio
Substancial”

Comportamentos
Repetitivos e Restritos
Inflexibilidade
de
comportamento causa
interferência
significativa
no
funcionamento em um
ou
mais
contextos.
Dificuldade em trocar
de atividade. Problemas
para organização e
planejamento
são
obstáculos
à
independência.

Déficits
graves
habilidades de

nas Inflexibilidade
do
comportamento,
dificuldade
de
lidar
Comunicação
social
coma
mudança
ou
verbal e não verbal,
outros comportamentos
prejuízos
sociais
restritos/repetitivos
aparentes mesmo na
aparecem
om
presença
de
apoio,
frequência
suficiente
limitação em dar inicio a
para serem óbvios ao
interações
sociais
e
observador casual e
resposta reduzida ou
interferem
no
anormal
a
aberturas
funcionamento em uma
sociais que partem dos
variedade de contextos.
outros.
Sofrimento/dificuldade
para mudar o foco ou
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as ações.
Nível 3

Déficits
graves
nas
habilidades
de
“Exigindo Apoio
comunicação
social
muito
verbal e não verbal
Substancial”
causam prejuízos graves
de
funcionamento,
limitação
em
iniciar
interações
sociais
e
resposta
mínima
a
aberturas sociais que
partem de outros.

Inflexibilidade
de
comportamento,
extrema dificuldade em
lidar com a mudança ou
outros comportamentos
restritos/repetitivos
interferem
acentuadamente
no
funcionamento
em
todas
as
esferas.
Grande
sofrimento/dificuldade
para mudar o foco ou
as ações.

Fonte: AMA São Paulo

Estes níveis de gravidade não são estáticos e
podem subir ou descer na escala de acordo com as
intervenções da equipe de saúde e da educação. Só
é possível realizar a inclusão adequada de alunos
com TEA em equipe multidisciplinar dentro da
própria escola e em contato com outras equipes
multidisciplinares da saúde pública e em parceria
com a família. Sem este trabalho em rede todos
sofrem e nada avança. Também é preciso que tanto
os profissionais da educação, da saúde pública e a
família se unam pela luta por melhores condições
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de atendimento. É preciso cobrar do Estado a real
participação na inclusão destas populações, com
formação adequada, estrutura, cuidadores e
professores auxiliares de autismo previsto na Lei do
Autismo ou Lei Berenice Piana, para alunos que
contenham em seus prontuários escolares o
diagnóstico fechado de autismo atualizado.
“[...] a Lei Berenice Piana (Lei no
12.764/12)
trouxe
inúmeras
conquistas para os portadores do
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento. No âmbito escolar,
um dos mais expressivos avanços é
o direito a um acompanhante
especializado previsto em lei e que
se a escola se negar à oferecer, é
possível orientar a família a recorrer
no fórum da cidade onde o aluno
estuda e solicitar junto à promotoria
pública.” (MANTOAN).

“[...] Além da divisão em faixas de
idade dos assistidos, a versão do
questionário de 2011 solicitou
informações sobre o número de
assistidos divididos em três níveis de
comprometimento: leve, moderado e
grave. O propósito foi avaliar o grau
de comprometimento dos assistidos,
ou pelo menos sobre como as
instituições avaliam a severidade do
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transtorno dos seus assistidos. As 57
instituições
que
responderam
consideraram cerca de 42% dos
seus assistidos como graves, 34%
moderados e 24% leves. Como a
avaliação da severidade do autismo
não teve um padrão nesta pesquisa,
a alta porcentagem de pacientes
graves pode apontar que as
instituições
enfrentam
muitas
dificuldades em lidar com grande
parte dos seus assistidos, já que o
conceito de gravidade, para autismo,
normalmente está relacionado a
problemas de comportamento e grau
de dependência.” (MELLO ).

“[...] A questão sobre metodologias
permitiu uma visão preliminar de
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como as entidades vem assistindo as
pessoas com autismo no Brasil. As
entidades citaram muitos tipos de
metodologia de trabalho, entre elas:
TEACCH, ABA, PECS, Integração
sensorial, Equoterapia, Montessori,
Currículo
Funcional
Natural,
Fonoterapia,
Construtivismo,
Psicodinâmico, Floortime, Atividades
físicas,
Análise
funcional
do
comportamento,
Shiatsuterapia,
Psicomotricidade, Terapia Cognitivo
Comportamental, SCERTS e, em
muitas situações, várias ao mesmo
tempo e/ou adaptadas.” ( MELLO).
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CONCLUSÃO
A elaboração deste artigo possibilitou encarar
os Transtornos do Aspecto do Autismo de forma
diferente. Pouco ou quase nada tem sido feito nas
redes de educação do país para garantir um acesso
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verdadeiro para as diversas deficiências existentes.
Sobretudo à população que sofre com transtornos
de comportamento como TEA e TDAH. No entanto,
é cada vez maior o movimento de pais de autistas e
dos próprios autistas em busca de seus direitos. É
possível constatar empiricamente que essa luta vem
alcançando os espaços de construção de políticas
para a educação e, tenho certeza, em breve estará
presente nas redes públicas de educação.
Constatei, também, durante a pesquisa, a facilidade
em encontrar informações de qualidade sobre o
autismo, tanto abrangendo artigos científicos como
blog, sites e portais de notícias. Isso encorajar-me
na busca de mais conhecimento sobre o tema, pois
percebi quão multifacetado é o universo de estudo
do autismo. Sinto que a pesquisa e a elaboração do
artigo possibilitou alterar minha própria forma de
compreender, ainda que minimamente, o autismo,
ou TEA – Transtorno do Espectro do Autismo, que é
como devemos utilizar. Espero com esse trabalho,
contribuir para diminuir os preconceitos com esta
população que tem o mesmo direito à educação que
todo cidadão nascido no Brasil.
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O CULTO A MORTE NA CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA
Alessandra Viotto Andrade

Desde os primórdios, os rituais funerários fazem
parte da vida do homem e para os antigos egípcios,
existia algo além do nascimento, vida e morte. Embora
temerosos com o que lhes esperavam no além-túmulo,
eles acreditavam na existência de uma vida após a
morte próspera ao lado da família.
A sociedade egípcia antiga era regulada por
aspectos religiosos, os quais acreditavam influenciar
diretamente

nos

acontecimentos,

tanto

na

vida

individual, como no da comunidade. Para melhor
compreendermos os rituais de morte desta civilização
precisamos conhecer um pouco da religiosidade dos
egípcios.
Sabe-se
contemporâneos,

a

exemplo
que

os

de

outros

egípcios

do

povos
Neolítico

acreditavam que seus deuses se encontravam na
natureza e que a Terra e o céu estavam povoados de
espíritos. Acreditavam que esses espíritos fixavam sua
morada terrestre nos animais, nas plantas ou em
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qualquer objeto notável por seu tamanho ou forma.
Com o passar do tempo, porém, deixaram de
considerar os animais ou os objetos como deuses e
gradualmente passaram a acreditar que se tratava da
manifestação visível ou da morada de uma força divina
abstrata. O animal ou objeto escolhido como a
manifestação visível de um deus tanto podia ser um
animal útil e amigo, como a vaca, o carneiro, o cachorro
ou o gato, quanto um animal selvagem e temível, como
o hipopótamo, o crocodilo ou a cobra.
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Fonte: MAIRON PELO MUNDO CRÔNICAS DE UM BRASILEIRO
MUNDO AFORA. Sobek E Os Crocodilos Mumificados Do Antigo
Egito, Em Kom Ombo. Disponível em:
<https://maironpelomundo.com/2016/12/05/sobek-e-os-crocodilosmumificados-do-antigo-egito-em-kom-ombo/>.

Em cada um desses casos, os egípcios rendiam
homenagem e ofereciam sacrifícios a um único
espécime na Terra. Adoravam a vaca, porém a abatiam
para se abastecer de carne. Também adoravam o
crocodilo, mas o matavam para se defender.
Os gregos que visitavam o Egito não cabiam em
si de espanto diante do inusitado espetáculo de
adoração de carneiros, serpentes, gatos, bois, etc. Em
Mênfis cultuava-se o boi Ápis, considera a encarnação
de Ptah; em Tebas havia o carneiro de Ámon, em
Busíiris o bode de Osíris, em Faium o crocodilo de
Sebek, em Bubástis a gata da Bástis, nos templos de
Hórus, o falcão, nos de Hathor, a vaca, nos de anubis,
o chacal,etc. (GIORDANI, 1983).

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

247

Fonte: http://cultura.culturamix.com/historia/animais-sagrados-doantigo-egito

Trata-se de deuses locais, deus supremo em seu
próprio domínio e senhor incontestável do território,
com uma exceção, o deus local de uma cidade em que
o chefe de um grupo chegasse ao poder tinha
precedência sobre os demais. Se o chefe ascendesse
ao trono e estabelecer ou consolidar a unificação dos
reinos do Sul e do Norte, o deus local seria promovido
a deus oficial de todo o país.

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

248

Além disso, os primeiros egípcios viam forças
divinas no Sol, na Lua, nas estrelas, no céu e nas
cheias do Nilo. Deviam temer suas manifestações
visíveis e impressionar-se com a influência que
exerciam, pois os adoravam e os consideravam deuses
poderosos: Rá ou Rê, o Sol, Nut, o céu, Nun, o oceano,
Shu, o ar, Geb, a Terra, e Hapi, a cheia. Essas
divindades eram representadas sob forma humana ou
animal, e seu culto não se limitava a uma localidade
específica. As deusas também desempenhavam papel
decisivo na religião, sendo objeto de grande veneração.
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Anúbis, deus de Cinópolis, soberano do reino dos mortos e
patrono da mumificação. Era representado como um homem com
cabeça de chacal.
Fonte: HIPERCULTURA. Conheça os 14 principais deuses
egípcios e suas histórias. Disponível
em:<https://www.hipercultura.com/principais-deusesegipcios/>.

Além disso, os primeiros egípcios viam forças
divinas no Sol, na Lua, nas estrelas, no céu e nas
cheias do Nilo. Deviam temer suas manifestações
visíveis e impressionar-se com a influência que
exerciam, pois os adoravam e os consideravam deuses
poderosos: Rá ou Rê, o Sol, Nut, o céu, Nun, o oceano,
Shu, o ar, Geb, a Terra, e Hapi, a cheia. Essas
divindades eram representadas sob forma humana ou
animal, e seu culto não se limitava a uma localidade
específica. As deusas também desempenhavam papel
decisivo na religião, sendo objeto de grande veneração.
Contudo seu número provavelmente não excedia
a doze, embora algumas, como Hátor, Ísis, Neith e
Bastet, não deixassem de ser importantes em todo o
país. Via de regra, Hátor era associada a Hórus, e Ísis,
a Osíris; Neith era a deusa protetora da capital préhistórica do Delta, e Bastet (a deusa-gata) alcançou
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grande popularidade após a II dinastia, no décimo
oitavo nomo do Baixo Egito. (MOKHTAR, 2010).
Em nenhuma outra nação antiga ou moderna, a
ideia de uma vida após a morte desempenhou papel
tão importante e influenciou tanto a vida dos crentes
como no antigo Egito. A crença no além foi sem dúvida
favorecida e influenciada pelas condições geográficas
do Egito, onde a aridez do solo e o clima quente
asseguravam uma notável conservação dos corpos
após a morte, o que deve ter estimulado fortemente a
convicção de que a vida continuava no além-túmulo. O
calor seco do alto Egito contribuiu poderosamente para
a conservação de objetos até mesmo fáceis de
perecerem como, por exemplo, pedaços de linho.
No decorrer da história, os egípcios vieram a
acreditar que seus corpos encarnavam diferentes
elementos imortais. Um deles era o Ba, representado
por um pássaro com cabeça de homem, traços
idênticos aos do defunto e braços humanos. O Ba
adquiria vida com a morte do indivíduo; as preces
recitadas pelo sacerdote que presidia as cerimônias
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fúnebres,

juntamente

com

o

alimento

oferecido,

ajudavam a assegurar a transformação do morto em Ba
ou alma. O segundo elemento, conhecido como Ka, era
um

espírito

protetor

que

adquiria

vida

com

o

nascimento de uma pessoa. Quando o deus Khnum, o
deus-carneiro de Assuã, moldou os seres humanos a
partir do limo, criou dois modelos para cada indivíduo,
um para seu corpo e outro para seu Ka. O Ka era a
imagem exata do homem e permanecia com ele por
toda a vida, mas passava para o além antes dele.
O corpo, dizia o egípcio, era habitado por um
duplo de nome Ka, e também por uma alma que
pousava no corpo como um passarinho na arvore.
Todos os três corpos, Ka e alma – sobreviviam a morte,
enquanto o cadáver não desaparecesse na dissolução;
mas, se chegavam a Osíris limpos de pecados, iam
viver eternamente no “Campo Feliz de Alimento” jardins celestes da maior abundancia e segurança.
(DURANT,1963).
A religiosidade egípcia deve ser entendida de forma
diferente da concepção de religião de nossos dias, por
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serem de tempos e realidades distintas fazendo parte
de uma visão de mundo específica já apresentada no
referencial teórico. De acordo com Maria Thereza
David João, [...] a religião egípcia comporta uma série
de preceitos éticos, filosóficos, científicos e de diversas
outras ordens que acabam por formar o moderno
conceito de religião insuficiente quando aplicado ao
mundo egípcio (JOÃO, 2008, p. 62).
A morte fazia parte da vida daquela sociedade,
sendo vista de certa forma como a possibilidade de
mudança no nível da sua existência e onde os mortos
poderiam

influenciar

no

mundo

dos

vivos

cotidianamente.
O medo da morte era manifestado por vezes,
mediante certas atitudes, como não verbalização da
palavra morte ou mortos, substituindo-a por outras mais
amenas. De acordo com Ciro Cardoso, [...] os mortos
eram com frequência objeto de alusão metafórica,
chamados de os vivos, os fatigados, os inertes, os
ocidentais já que as necrópoles estavam situadas
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habitualmente na margem ocidental do Nilo, terreno
desértico (CARDOSO, 1999, p. 106).
Um dos grandes temores para um egípcio era a
perda de seus laços terrenos e deixar de existir na
memória da sociedade. Para este indivíduo, isso seria
interpretado

como

uma

segunda

morte.

Tal

preocupação se faz presente, além das obrigações dos
vivos na manutenção de oferendas, mas também na
construção das tumbas, na decoração dos túmulos e
sarcófagos, assim como, na aquisição de fórmulas
mágicas e encantamentos cujo conteúdo o preveniria
de um destino desagradável (VERHOEVEN, 2001, p.
485).
Desde o nascimento, existia uma preocupação
do indivíduo na sociedade egípcia, de como seria a sua
vida no além-túmulo. Essa preocupação, por si só,
gerava uma atenção maior no que diz respeito à
construção de sua sepultura e por isso, uma parcela do
seu tempo, assim como uma cota de bens eram
absorvidos por pensamentos com o detalhismo e
simbolismo da tumba e atenção constante ao momento
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em que seu corpo mumificado seria conduzido à
morada eterna.

Passagem 92, Livro dos Mortos. Câmara funerária de Irinefer, XIX
dinastia, entre 1200 a. C. e 1150 a. C. Fórmula para abrir o túmulo ao
bá e à sombra de (nome do defunto), para que saia de dia e tenha
poder sobre as suas duas pernas. (Fonte: KAMPP-SEYFRIED, 2001,
p. 262)

O Ka pode ser entendio como um princípio de sustento,
que acompanhava o indivíduo desde o nascimento e
somente o deixava no momento da morte. Por esse
motivo, oferendas eram feitas ao ká, para que ele
mantivesse a sua força vital após a morte. Após ser
enterrado, o defunto tornava-se um akh, luminoso, fruto
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da união do ká e o bá após o falecimento (EL SADDIK,
2001, pp. 471-472).
A tumba era vista como a casa da eternidade,
pois ali o ká através da múmia, era animado para
receber oferendas trazidas pelos vivos, tais como:
alimentos, bebidas e roupas, sustentando-se no interior
do sepulcro. Com esta visão admitia-se também,
primeiro para os reis e depois aos demais defuntos, o
princípio do sustento na vida futura e para o bá, ou
princípio da mobilidade, onde “o morto seria capaz de
sair da tumba, buscando a luz durante o dia, voltando
para o sepulcro à noite. Esse desenvolvimento remonta
desde os Textos dos Sarcófagos [...] continuando mais
tarde [...] no Livro dos Mortos, de encantamentos
mágicos capazes de permitir ao morto assumir
diferentes formas nesta saída à luz” (Ibid., 1999, p.
110).
Além das ideias sobre a vida futura no túmulo e
na necrópole, os egípcios desenvolveram pouco a
pouco outras concepções relativas à eternidade e ao
destino reservado ao Ba. Duas dessas teorias, a solar e
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a osiriana, difundiram-se amplamente. A princípio
acreditava-se que o faraó morto, sendo de essência
divina, residia com os deuses; era identificado tanto
com o deus-Sol (Hórus ou Rá) quanto com Osíris. Com
o passar do tempo, essa concepção foi adotada pelos
nobres influentes durante o Médio Império, e mais tarde
por todos os egípcios, independentemente do nível
social.
Tudo isso transparece nos textos mortuários,
cujas versões mais antigas preservadas são os
chamados

“Textos

das

Pirâmides”,

escritos

em

hieróglifos nas paredes das câmaras funerárias da
pirâmide do rei Unas, o último faraó da V dinastia, e na
pirâmide de um da VI dinastia. Com a apropriação dos
“Textos das Pirâmides” pelos chefes locais e régulos do
Primeiro Período Intermediário, e posteriormente pelos
nobres do Médio Império, grande parte das fórmulas
mágicas e dos rituais foi eliminada, modificada ou
recomposta de modo a adaptar-se às pessoas comuns.
Esses textos, geralmente conhecidos como “Textos dos
Sarcófagos”, em sua maioria eram inscritos em escrita
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hieroglífica cursiva nas superfícies internas dos caixões
retangulares típicos do Médio Império, os títulos com
tinta vermelha e o resto do texto com tinta preta.
O Julgamento Osiriano
A grande novidade contida no Livro dos Mortos foi
o surgimento de um tribunal no qual os mortos seriam
julgados diante de Osíris em seu destino no além.
Conhecido na Egiptologia como Encantamento 125, a
passagem do julgamento dos mortos revela como o
morto deveria se portar diante dos deuses ao chegar a
Sala das Duas Verdades, diante de Osíris, rei do
mundo dos mortos, bem como de toda enéada. O
morto então declararia uma confissão negativa a cada
um dos 42 juízes, chamando-o pelo nome, onde
manifestava

não

ter

cometido

àquela

falta

(SILVERMAN, 2002, p. 65).
De acordo com o que era declarado, o coração do
defunto era pesado em uma balança, e tinha como o
contrapeso uma pena de Maat que representava a
Justiça, Verdade e a Ordem. A pesagem era o
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momento crucial do julgamento, pois, o equilíbrio era
pesado pelas virtudes do morto durante a vida terrena,
pela pena de Maat. Assim, se o coração fosse mais
leve que a pena, o defunto teria os benefícios da vida
eterna

e

desfrutaria

de

um

post

mortem

com

tranquilidade por toda a eternidade.
Se passasse por essa prova, na qualidade de
justo de voz ou justificado, teria permissão de adentrar
o paraíso osiriano. Entretanto se as suas faltas
fizessem o coração pender a ser mais pesado, o
destino certo seria selado por Am-mit, que devoraria o
defunto e este deixaria de existir. Am-mit, o Comedor
dos Mortos, também chamado de Aman A Devoradora,
de acordo com a mitologia egípcia antiga era uma
criatura descrita com um corpo misto de leão,
hipopótamo e crocodilo, que para os egípcios eram os
três maiores animais comedores de homens. Esta era a
segunda morte, tão temida pelos egípcios antigos. A
partir de então, o condenado era considerado morto
(mut) viveria a morte dentro da morte, a expulsão para
fora da criação (Ibid., 2002, p. 68).
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A confissão negativa e a pesagem do coração
O morto apresentava a sua Confissão Negativa e
se esta fosse aceita ele se tornaria uma Maat Keru –
Verdadeiro de Palavra ou ainda Triunfante – Vitorioso.
Isso lhe permitiria ir aonde desejasse e fazer o que lhe
aprouvesse no Campo das Oferendas um lugar de
bem-aventurança, terra paradisíaca, de fartura e onde
esperava viver a eternidade, pois possuía a palavra
justa.
O termo Confissão Negativa refere-se a uma
proclamação feita pelo morto diante dos deuses
(juízes), chamando cada um pelo seu nome durante o
julgamento. O termo se origina do fato de existir uma
negativa em cada uma das declarações recitadas, pois,
sempre eram compostas por expressões como: não
roubei, não pronunciei; e não agi, entre outras, e ao
final da recitação o morto acrescentava: Sou puro! Sou
puro! Sou puro! (...):
O ritual funerário, como um todo, era uma
encenação dos mistérios de Osiris. A
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passagem pelo julgamento dos mortos é
análoga àquela enfrentada por Hórus, no qual
o mesmo é proclamado justo contra as
acusações de Seth, o qual vifa a
personificação do inimigo. Na literatura
funerária, o morto, ao passar pelo julgamento
com sucesso passa a ser chamado também de
o “justo de voz”. (JOÃO, 2008, p. 73)

De acordo com Chapot (2007, pp. 162-164), a
declaração de inocência ou a Confissão Negativa era
iniciada assim: “O que dizer ao chegar à larga „Sala
das Duas Verdades‟”, assim separando “N” (nome do
morto) de todas as coisas proibidas que cometeu, e
vendo as faces de todos os deuses:
Adoração a ti, grande deus,
Senhor das Duas Verdades!
Eu venho a ti, meu senhor,
Eu fui trazido para apreciar tua beleza,
Eu te conheço,
Eu conheço o nome dos quarenta e dois
deuses,
Os quais estão contigo na Sala das Duas
Verdades,

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

261

Que vives desviando de malfeitores,
Que bebes de seus sangues,
No dia do julgamento de caráter diante
de Osíris.
Eu venho diante de ti,
Trazendo Maat para ti,
Tendo repelido o mal para ti.
Eu não cometi nenhum crime contra as
pessoas,
Eu não maltratei o gado,
Eu não conheci o que não deveria ser
conhecido,
Eu não transgredi no Lugar da Verdade1.
Eu não cometi mal algum
Eu não comecei um dia exigindo mais do
que devia
O meu nome não
alcançou a barca do
poderoso soberano Eu
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não blasfemei Deus
algum
Eu não roubei dos pobres
Eu não aborreci os Deuses
Eu não caluniei um criado a seu senhor
Eu não causei sofrimento
Eu não fiz com que corressem lágrimas
Eu não matei
Eu não ordenei que matassem
Eu não fiz ninguém sofrer
Eu não danifiquei as oferendas nos
templos
Eu não esgotei os pães dos deuses
Eu não roubei os bolos dos mortos
Eu não copulei ou maculei a mim mesmo
Eu não aumentei ou reduzi a medida
Eu não diminuí a aruraEu não enganei
nos campos
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Eu não adicionei ao peso da balança
Eu não falsifiquei a escala de peso
Eu não tomei o leite da boca das
crianças
Eu não privei o gado de seu pasto
Eu não cacei pássaros com dos deuses
Eu não pesquei em suas lagoas
Eu não contive água durante sua estação
Eu não represei correntezas
Eu não extingui uma chama da qual se
necessitava
Eu não negligenciei os dias de ofertar
carne
Eu não detive gado pertencente aos
deuses
Eu não interrompi um deus em sua
procissão
Eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro,
eu sou puro
Eu sou puro como a grande garça em
Hnes
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Eu sou verdadeiramente o nariz do
“Senhor do Alento”
Que sustenta todas as pessoas
No dia de concluir o Olho em On
No segundo mês de inverno, último dia,
Na presença do senhor de sua terra
Eu testemunhei a conclusão do Olho em
On
Nenhum mal há de se abater sobre mim
nessa terra
Nesse Salão das Duas Verdades
Porque eu sei o nome dos deuses nele
Os seguidores do grande Deus.

O pensamento egípcio era de que ao se
apresentar diante de Maat, deusa da Justiça e
ordenação, a posição social, bens e riquezas, de nada
adiantariam em favor do morto, mas sim, seus atos
praticados em vida. Ela era a personificação da
harmonia; o equilíbrio das relações entre maat (ordem)
e isfet (caos), onde as penas de avestruz que
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compunham o seu traje, eram o símbolo da verdade,
justiça e ordem do universo.

Imagem 5: Livro dos Mortos, Papiro de Ani (Quadro 3) - Julgamento
de Ani, pesagem do coração.
(Fonte: www.britishmuseum.org)

No papiro Ani, este (e sua esposa Thuthu) entra
na sala do julgamento, observado pelos deuses do
panteon egípcio. Em seguida seu coração é colocado
em um dos pratos da balança da justiça, onde no outro
prato está a pena de Maat (por vezes, uma estatueta
da deusa). Anúbis observa o fiel da balança, enquanto
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Am-mit aguarda. Tot, o escriba real, faz a anotação do
resultado e caso este tenha sido satisfatório, o defunto
é conduzido por Hórus, e já justificado – iluminado,
ajoelha-se na presença de Osíris, que ladeado pelas
deusas Ísis, Néftis e os quatro filhos de Hórus,
proclamará a sentença.
A cena do julgamento é retratada em diversos
papiros da XVIII, XIX e dinastias seguintes, como os de
Ani, Anhai e o de Hunefer, entre outros. Com pequenas
variações, de acordo com a concepção de cada artista,
os elementos básicos sãos os mesmos e onde Osíris é
apresentado como juiz e a ele caberia decidir sobre os
destinos do morto em seus domínios.
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LUDOPEDAGOGIA
STRAIOTO, Joana de Oliveira
INTRODUÇÃO

Ludopedagogia é um dos segmentos, dentro da
pedagogia, que se dedica a analisar como o lúdico influencia o
processo do aprender. Segundo o dicionário Aurélio:
“Lúdico: [De lud(i)- + -ico2.] Adj. Referente a,
ou que tem o caráter de jogos, brinquedos e
divertimentos: a atividade lúdica das crianças
[...]”

Complementando a definição acima, citamos Almeida
(2009):
“O lúdico tem sua origem na palavra latina
"ludus" que quer dizer "jogo". Se achasse
confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se
referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao
movimento espontâneo” (ALMEIDA, 20089).

A evolução semântica da palavra "lúdico", entretanto,
não parou apenas nas suas origens e acompanhou as pesquisas
de Psicomotricidade. O lúdico passou a ser reconhecido como
traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano.
De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo de
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jogo. As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as
demarcações do brincar espontâneo. Passando a necessidade
básica da personalidade, do corpo e da mente. O lúdico faz parte
das atividades essenciais da dinâmica humana. Caracterizandose por ser espontâneo funcional e satisfatório.
“A evolução semântica da palavra "lúdico",
entretanto, não parou apenas nas suas origens e
acompanhou as pesquisas de Psicomotricidade.
O lúdico passou a ser reconhecido como traço
essencial de psicofisiologia do comportamento
humano. De modo que 102 Revista online De
Magistro de Filosofia, Ano X, no. 21, 1º.
Semestre de 2017 a definição deixou de ser o
simples sinônimo de jogo. As implicações da
necessidade lúdica extrapolaram as demarcações
do brincar espontâneo”. (ALMEIDA, 2009, p.1).

O “brincar” está inserido no desenvolvimento da criança,
é natural que busquem a brincadeira e isso já é possível perceber
durante a gestação quando o bebê interage com a mãe e com
aqueles que fazem parte do dia a dia sempre que tem um
estímulo lúdico, que pode ser através da música ou uma
conversa:
“Ao brincar, a criança experimenta o poder de
explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da
natureza e da cultura, para compreendê-lo e
expressá-lo por meio de variadas linguagens.
Mas é no plano da imaginação que o brincar se
destaca pela mobilização dos significados.
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Enfim, sua importância se relaciona com a
cultura da infância, que coloca a brincadeira
como ferramenta para a criança se expressar,
aprender e se desenvolver” (KISHIMOTO, 2010,
p.01).
“Enquanto brinquedo, a música oferece um
universo estruturado com significações originais,
no qual a criança pode mergulhar. A criança não
apenas imita, mas inventa, conversa, anula,
transforma e dá novas significações”.
(MAFFIOLETTI, 2008, p. 06).

Durante todo o seu desenvolvimento, a criança se depara
com momentos de contrariedade, frustração, coisas que ela não
consegue realizar. E é no mundo imaginário que a criança recria
a realidade, resolve conflitos, faz na sua imaginação o que não
poderia realizar no “mundo real”.
Falar sobre o lúdico remete aos jogos e brincadeiras, o
momento em que a criança se descontrai, mas, além disso, é o
momento de aprender e desenvolver brincando. As brincadeiras
são inerentes a vida da criança, é a fase em que a realidade e a
imaginação se misturam.
“Brincar é, assim, um espaço no qual se pode
observar a coordenação das experiências prévias
das crianças e aquilo que os objetos manipulados
sugerem ou provocam no momento presente.
Pela repetição daquilo que já conhecem,
utilizando a ativação da memória, atualizam seus
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conhecimentos
prévios,
ampliando-os
e
transformando-os por meio da criação de uma
situação imaginária nova. Brincar constitui-se,
dessa forma, em uma atividade interna das
crianças, baseada no desenvolvimento da
imaginação e na interpretação da realidade, sem
ser ilusão ou mentira” (BRASIL, 1998b, p.23).

É o meio pelo qual ela satisfaz seus interesses,
necessidades e desejos, aprende a decidir e ter opinião própria,
expressa a forma como reflete, organiza e compreende o mundo
e descobre seu papel e seus limites.
Quando o lúdico é utilizado pelo educador de forma
pedagógica e não de forma livre, a aula é direcionada ao
interesse dos alunos, utilizando jogos e brincadeiras sem desviar
de seu objetivo.
“O jogo se apresenta como uma atividade em
que se opera o 'descentramento' cognoscitivo e
emocional da criança. Vemos aí a enorme
importância que o jogo tem para o
desenvolvimento intelectual. E não se trata
apenas de que no jogo se formam ou se
desenvolvem operações intelectuais soltas, mas
de que muda radicalmente a posição da criança
em face do mundo circundante e forma-se o
mecanismo próprio da possível mudança de
posições e coordenação do critério de um com os
outros critérios possíveis” (ELKONIN, 1998, p.
413).
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Sendo muito importante na educação infantil, pois
através dele a criança desenvolverá habilidades que ajudarão na
aprendizagem. Por isso é fundamental desconstruir a ludicidade
como conceito de recreação, não se trata simplesmente de
sugerir uma brincadeira ou deixar que as crianças brinquem
livremente, o professor-lúdico é quem proporciona atividades
para que as crianças se reconheçam como indivíduos e
sociedade, até porque os jogos compartilhados proporcionam
esse acolher coletivo e despertam a criatividade e do desejo de
saber.
“A palavra recreação é proveniente do latim
recreatio-onis originada no radical recreare
(recrear), mais o sufi xo criaçon (criação), signifi
cando aquilo que causa prazer, alegria, recreio,
diversão e 68 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA
satisfação, envolvendo o querer da pessoa, sua
espontaneidade. A expressão recreatio-onis
também origina a palavra recriação, ou seja, ato
ou efeito de recriar” (GONÇALVES, 2004,
p.130).

Este artigo tem como objetivo possibilitar a compreensão
da importância do lúdico na educação infantil, de maneira que as
atividades sejam inseridas pelo educador de forma intencional e

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

277

consciente, com o objetivo de auxiliar no processo de
desenvolvimento e aprendizagem. Segundo Vygotsky:
Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de
ele criar zonas de desenvolvimento proximal; ou
seja, (...) desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar
somente (na interação entre) pessoas em seu
ambiente e quando em cooperação com seus
companheiros. Uma vez internalizados, esses
processos tornam-se parte das aquisições do
desenvolvimento independente. (VYGOTSKY,
1994: 101).

As atividades lúdicas proporcionam às crianças aprender
com

alegria,

possibilidades

com
como

entretenimento,
jogos,

teatro,

através

de

pintura,

diversas
colagem,

brincadeiras, histórias, música, desenho, buscando sempre
desenvolver a criatividade, a comunicação, o respeito às
diferenças e às regras. São muitos benefícios que podem ser
obtidos de forma natural e prazerosa.
“A imaginação é um processo psicológico novo
para a criança; representa uma forma
especificamente humana de atividade consciente,
não está presente na consciência de crianças
muito pequenas (sem linguagem) e está
totalmente ausente nos animais. Como todas as
funções da consciência, ela surge originalmente
da ação. O velho adágio de que o brincar da
criança é imaginação em ação deve ser invertido;
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podemos dizer que a imaginação... é o brinquedo
sem ação” (VYGOTSKY, p. 106).

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica,
buscando na obra de diversos autores a abordagem do lúdico,
sua importância, relevância e enriquecimento do ambiente
escolar, visando o desenvolvimento e a aprendizagem infantil.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O LÚDICO
A concepção de criança e do relacionamento social com
as crianças é uma construção histórica que vem em constante
mudança, influenciada por diversos fatores como: histórico,
cultural; político; econômico e social, não sendo uniforme nem
mesmo em uma mesma sociedade.
Nesse sentido, Castro (2012) destaca que para obter as
respostas sobre a criança e a infância, é importante
contextualizar a época, as referências, a classe social e a raça,
que influenciaram na descrição do conceito, pois a criança de
hoje é muito diferente da criança de épocas atrás.
“Se considerarmos que a criança aprende de
modo intuitivo, adquire noções espontâneas, em
processos interativos, envolvendo o ser humano
inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e
interações sociais, o brinquedo desempenha um
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papel de grande relevância para desenvolvê-la”.
(KISHIMOTO, 1999, p. 36).

Apesar de algumas características comuns, cada criança
é única e reconhecer e compreender essas diferenças é, sem
dúvida, muito desafiador para a educação infantil.
As brincadeiras são uma forma de trabalhar com as
crianças, independente das diferenças, pois é uma linguagem
acessível a todas elas, é inerente a infância e algo que traz prazer
e alegria, despertando o interesse, aprendendo enquanto
brincam.
A criança é, antes de tudo, um ser feito para
brincar. O jogo, eis aí um artifício que a natureza
encontrou para levar a criança a empregar uma
atividade útil ao seu desenvolvimento físico e
mental. Usemos um pouco mais esse artifício,
coloquemos o ensino mais ao nível da criança,
fazendo de seus instintos naturais, aliados e não
inimigos (ROSAMILHA, 1979, p.77).

Atualmente,

em

decorrência,

principalmente,

dos

eletrônicos e da tecnologia, as brincadeiras estão fazendo parte
cada vez menos do dia-a-dia das crianças. Em casa, uma
maneira de distrair sem interagir é colocar um celular ou um
tablet na mão da criança. Dessa forma, o ambiente escolar passa
a ser o vínculo com a essência da infância, o brincar.
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A criança brinca para conhecer a si própria e aos
outros em suas relações recíprocas, para aprender
as normas sociais de comportamento, os hábitos
determinados pela cultura, para conhecer os
objetivos em seu contexto, ou seja, o uso cultural
dos objetos, para desenvolver a linguagem e a
narrativa, para trabalhar com o imaginário, para
conhecer os eventos e fenômenos que ocorrem a
sua volta (KISHIMOTO, 1994, p.19).

A educação infantil é composta por espaços de formação
que possibilitam o desenvolvimento da criança, dentro do seu
mundo de subjetividade, contextos sociais e culturais em que está
inserida. A legislação brasileira estabelece através da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9394/96, que:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico,
intelectual
e
social,
complementando a ação da família e da
comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade.

As instituições de Educação Infantil são reconhecidas
pela sua função social, e vem conquistando espaço na sociedade,
por sua importância no desenvolvimento infantil. Em boa parte,
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deixou de ser vista pela sociedade apenas como um ambiente
assistencial.
Independente do contexto social, a Educação Infantil
objetiva a qualidade na aprendizagem. Resgatando cada vez
mais, dentro da educação na primeira infância, as suas próprias
manifestações, o espaço da brincadeira, a expressão das
diferentes linguagens, a interação social e a afetividade.
Segundo Didonet (2001, p.11) “Falar da creche ou da
Educação Infantil é muito mais do que falar de uma instituição,
de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social ou da
sua importância educacional”. As creches e pré-escolas são
locais de descobertas, onde as crianças podem ampliar suas
vivências e experiências, em ambiente diferente do familiar e
preparado

para

atender

às

suas

necessidades

de

desenvolvimento.
Para o educador que trabalha com as crianças, ter um
espaço da brincadeira que favoreça as atividades lúdicas é
possibilitar a educação de uma maneira criativa, natural e
consciente.
Segundo Piaget (1978, p.81) “A brincadeira favorece a
autoestima das crianças auxiliando a superar progressivamente
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suas aquisições de forma criativa, contribuindo para a
interiorização de determinado modelo adulto”.
O significado da atividade lúdica na vida da criança pode
ser compreendido quando se considera a totalidade dos aspectos
envolvidos: preparação para a vida, prazer de atuar livremente,
possibilidade de repetir experiências, realização simbólica de
desejos (CHATEAU, 1987, p.4).
O lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz
presente, ao mesmo tempo em que possibilita a esperança de
liberdade o mundo todo, sugerindo também que há outras
possibilidades para a vida humana (ALVES, 1995, p.42).
Nas atividades a criança deve ser explorada ao máximo,
especialmente quando está interagindo e brincando com os
colegas de classe ou no ambiente em que se encontra, nas
brincadeiras com os primos, vizinhos, entre outros espaços. Os
pais/professores têm a tarefa de explorar essas atividades,
observando o desenvolvimento e a espontaneidade das crianças,
mediando o conhecimento e atentos a cada sinal:
“Observa-se o quanto de aprendizado a criança
adquire, ou melhor, constrói através de uma
brincadeira, por mais simples que esta possa
parecer aos olhos dos adultos, E a experiência
escolar deve então ser mais uma possibilidade de
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ampliação das relações da criança com o mundo,
o ato de brincar traz aprendizado para o processo
de construção do conhecimento sistematizado”
(SOUSA, 2014, p. 18).

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica
estará garantindo se o educador está preparado para realizá-lo.
Nada será feito se ele não tiver um profundo conhecimento
sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições
suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para
levar isso adiante (ALMEIDA, 2000, p. 63).
Quando é mantida a especificidade da brincadeira livre,
têm-se elementos fundamentais que devem ser considerados: a
incerteza, a ausência de consequência necessária e a tomada de
decisão pela criança; ela emerge como possibilidade de
experimentação, na qual o adulto propõe, mas não impõe,
convida, mas não obriga, e mantém a liberdade dando
alternativas (DANTAS, 2002, p.46).
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FAZENDO ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Francine Lopes Campi Poiato

INTRODUÇÃO

Ser humano em sua plenitude, bem como seu
desenvolvimento, se dá, entre outros caminhos, através
da Arte. Nesse sentido a promoção desta por meio da
educação é possibilitar liberdade, criatividade, diferentes
formas de expressão e potencialidades de criação que
contribuam para o efetivo processo de aprendizado de
todos os indivíduos. Contudo ao que se pretende a
discussão desta pesquisa, em específico, às crianças.
Expressar-se artisticamente promove uma ação
entre afetivo e cognitivo e em se tratando de crianças, sua
espontaneidade natural facilita tal expressão, uma vez
que, as brincadeiras, objeto em discussão nesta pesquisa,
faz-se

presente

facilmente

através

das
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linguagens artísticas, como a musicalidade, também
objeto de estudo neste trabalho.
Sendo assim, o trabalho em tela busca refletir
sobre a contribuição que a arte traz no desenvolvimento
da criança, uma vez que, é através da interação com o
meio em que vive que o indivíduo aprende. À luz dos
estudos bibliográficos existentes esta pesquisa pretende
refletir

acerca

de

tais

contribuições

para

o

desenvolvimento da criança além de analisar diferentes
construções utilizando a arte, em específico o lúdico por
meio de jogos e brincadeiras e a musicalidade, como
referências de linguagens que forma a expressividade
humana.
A presente pesquisa faz-se necessária, uma vez
que, a arte enquanto referência de diversas linguagens e
expressões precisa e deve ser incentivada e valorizada,
afinal ela promove o aprimoramento e o desenvolvimento
dos processos de aprendizagens, sobretudo naquilo que
concerne o desenvolvimento do aluno, pois é através dela
que a criança libera sua imaginação, criatividade,
autoconfiança, inibições e eleva sua autoestima.
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Partindo da observação acima a pesquisa também
irá abordar o trabalho com música, no âmbito escolar,
sobretudo

com

crianças,

afinal

são

infinitas

as

possibilidades pedagógicas que esta expressão artística
oferece

aos

alunos,

entre

elas

cognitiva,

afetiva,

psicomotora etc. E justamente por apresentar tais
possibilidades que as discutir à luz dos estudos
bibliográficos existentes se torna pertinente a fim de servir
de aporte pedagógico para enriquecer as atuações
pedagógicas.
1 A EDUCAÇÃO INFANTIL
O termo “Educação Infantil”, presente no texto
oficial da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira) apresenta três artigos que estabelecem a
forma de organização para o atendimento de crianças até
seis anos de idade e encaminham o princípio do direito a
educação. Sobre a Educação Infantil assim define a lei: a
educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis

anos

de

idade,

em

seus

aspectos
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psicológicos, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade. Cabem as secretarias da
educação (Estadual e Municipal) o atendimento da
educação infantil, como processo educativo, estabelecer
políticas capazes de viabilizar o pretendido por toda
comunidade brasileira e dos educadores, visando uma
prática pedagógica adequada ao pleno desenvolvimento e
aprendizagem

das

crianças.

Quanto

à

proposta

pedagógica, o trabalho educativo deve propiciar:
I – A constituição de conhecimentos e valores pela e com
a criança;
II – O contato com as múltiplas linguagem e formas
significativa, não havendo sobreposição de domínio do
código escrito sobre as demais atividades;
III – O jogo e o brinquedo como forma de aprendizagem
importante a serem utilizadas com a criança, uma vez que
articulamos conhecimento em relação ao mundo;
IV – Observar, respeitar e preservar a natureza;
V – Estimular à criatividade, a autonomia, a curiosidade, o
senso crítico, o valor estético e cultural.
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As instituições de educação infantil devem elaborar suas
propostas

pedagógicas,

a

luz

dessas

diretrizes,

assegurando a articulação família – escola – comunidade,
garantindo os direitos das crianças de zero a seis anos de
idade em toda a legislação em vigor: Constituição
Federal, de 5/10/1988, Art.193, 203, 205, 208, inciso IV
“atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero
a seis anos de idade” e outros.
As Diretrizes Curriculares Nacionais assim se posicionam
com referência a avaliação para a Educação Infantil: “A
responsabilidade dos educadores ao avaliar as crianças,
a si próprios e a proposta pedagógica, permitirá constante
aperfeiçoamento das estratégias educacionais e maior
apoio e colaboração com o trabalho da família. (CNE,
parecer n°22/98).
Nesse sentido o desenvolvimento da criança está
condicionado ao meio social que pertence, as práticas
culturais, as ações das instituições de ensino e as
possibilidades de acesso as informações que permeiam o
seu contexto como também o estabelecimento das
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interações entre crianças e o meio ambiente físico,
biológico, cultural e social.
Na aprendizagem humana está envolvido tanto o
desenvolvimento biológico, presente nos primeiros anos
de vida, movimento e a percepção; como o cultural, pois a
apropriação
provoca

dos

símbolos

modificações

psíquico,
superiores.

estruturais

desenvolvendo
A

culturalmente

formação

as
das

no

produzidos

funcionamento

funções

psicológicas

representações,

dos

conceitos e o uso dos símbolos, tem uma base orgânica
para que se realizem. Porém, a sua efetivação se faz nas
relações sociais e culturais, dessa forma o lúdico por meio
dos jogos e brincadeiras, bem como, a expressão
artística,

são

ferramentas

importantes

para

a

concretização da aprendizagem da criança.
A elaboração dos programas para as crianças deve
possibilitar as experiências como o universo das coisas
que a cercam, o domínio das noções de espaço e tempo,
a interação social, a consciência de si e dos outros, o
conhecimento através das várias linguagens: oralidade,
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desenhos, lúdico, expressão gráfica, visual, corporal,
gestual, musical e literária.
Mas para que esses objetivos sejam alcançados,
são necessários profissionais preparados e habilitados,
específicos para a atuação com crianças de zero a seis
anos

e

os

conteúdos

programados

devem

estar

articulados com a prática educacional.
2 JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Como visto no capítulo anterior, a LDB prevê que
jogos e brincadeiras, como forma de aprendizagem, são
de suma importância para a criança, pois amplia sua
forma de ver e conhecer o mundo. Nos estudos sobre a
história da educação é perceptível a preocupação da
maioria dos estudiosos naquilo que concerne o ato de
brincar, dessa forma, é consenso entre eles que jogos,
brincadeiras e atividades lúdicas em geral, contribuem
demasiadamente

para

a

aquisição

de

novos

conhecimentos, Rubem Alves (2003) dissera que o
brinquedo desperta interesse e curiosidade, aspectos que
contribuem na aprendizagem. Desse modo Jesus (2010)
afirma:
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É muito importante valorizar o momento da
brincadeira do educando. O brincar na área
da educação proporciona não só um meio
real de aprendizagem como permite que os
educadores desenvolvam sua percepção e
aprendam um pouco mais sobre as crianças
suas necessidades, tornando-se capazes de
compreender como elas se encontram em
sua aprendizagem desenvolvimento geral,
obtendo o ponto de partida para prover
novas aprendizagens de forma cognitiva e
afetiva. (Jesus, 2010 p. 1).

O universo do brincar não é uma atividade inata
para as crianças ela é determinada socialmente a partir
de contextos sociais, da mesma forma que no início da
vida da criança, sua ação sobre o mundo é determinada
pelo contato social em que vive e pelos objetos neles
contido. Dessa forma no mundo dos jogos e brincadeiras
a criança aprende a ditar as regras, bem como, a
comandar um nova realidade estabelecendo suas normas
dentro de um processo histórico construído, onde
aprendem com os outros membros de sua cultura e suas
brincadeiras são determinadas pelo hábito, valores e
conhecimentos de seu grupo social. O conhecimento
sobre o brincar é incentivo de um adulto, que ensina a
criança passando suas experiências pessoais, sem que
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assim ela própria perceba, vai pouco a pouco se
constituindo como ser social. Segundo Vygotsky:
No processo de desenvolvimento, a criança
começa usando as mesmas formas de
comportamento
que
outras
pessoas
inicialmente usaram em relação a ela. Isto
ocorre porque, desde os primeiros dias de
vida, as atividades da criança adquirem um
significado próprio num sistema de
comportamento social, refratadas através de
seu ambiente humano, que a auxilia a
atender seus objetivos. (Oliveira 1994 p.
43).

Isto posto é importante salientar o papel da escola
nesse processo, uma vez que, nos processos de
aprendizagens, no âmbito escolar, envolvendo atividades
lúdicas precisam ter uma função, uma intenção, afinal o
brincar em ambiente escolar é diferente daquele que
acontece em casa, por exemplo. Tais brincadeiras
precisam estar adequadas a um planejamento com
objetivos estabelecidos, é importante o brincar pelo
brincar,

contudo

para

se

alcançar

determinados

processos de aprendizagens, como a alfabetização por
exemplo, é necessário que haja tal planejamento.
Contudo independente de onde ocorra, a brincadeira, de
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maneira

geral,

é

um

momento

riquíssimo

de

aprendizagem para a criança, independente de onde
ocorra. É no jogo e pelo jogo que a criança se torna capaz
de

atribuir

significados

diferentes

aos

objetos;

desenvolvem sua capacidade de abstração e começa a
agir diferente do que vê, mudando sua percepção sobre
os referidos objetos.
Grando, (1995) assinala que:
Um jogo se apresenta para a criança como
uma atividade dinâmica, no sentido de
satisfazer uma necessidade. Ao se observar
o comportamento de uma criança jogando –
brincando, pode-se perceber o quanto ele
desenvolve sua capacidade de resolver os
mais variados problema, sem tirar o sentido
lúdico. O processo de criação está a sua
imaginação tendo a estrutura da atividade
do jogo quem permitirá o surgimento de
uma situação imaginaria. (Grando, 1995 p.
27).

A reflexão sobre brincar deve ultrapassar o espaço
da escola deve atingir o convívio familiar, mergulhar nas
memórias afetivas e se espalhar pelas relações sociais. A
brincadeira, por tanto, não é brinquedo, o objeto, e não é
a

técnica,

mas

o

conjunto

de

procedimentos
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e

habilidades.

A

brincadeira

possibilita

sempre

uma

experiência original, reveladora, única, mesmo que as
crianças estejam repetindo a brincadeira pela milésima
vez.

A

brincadeira

é

a

plena

realização

da

imprevisibilidade. Essa conclusão vem realçar, ainda
mais, o papel do educador como um “adulto que brinca” e,
brincando, promove interações, investigações, aproxima a
leitura,

observa

e

ensina.

Por

tanto,

pesquisar,

experimentar e recriar os brinquedos – os suportes
materiais

–

brincadeiras

pesquisar
–

os

e

recriar

conjuntos

de

as

técnicas

procedimentos

das
e

habilidades – devem sem tarefas cotidianas para os
educadores tarefas semelhantes a respirar. Espera-se
que a criança utilize da imaginação, a imitação e a sua
capacidade psíquica, para com o lúdico desenvolver
habilidades que poderão ser utilizadas no processo de
aquisição de conhecimentos para a cidadania na vida
adulta.
Por fim, são nas séries iniciais que o trabalho
lúdico serve para reconhecer as questões da infância,
proporcionando estudos mais agradáveis, um despertar
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para os diversos interesses, principalmente para os
alunos com dificuldades de aprendizagens, pois além de
abrir novas e interessantes possibilidades, explora a
criatividade,

o

desenvolvimento

cultural,

valoriza

o

movimento, a solidariedade, amplia as relações sociais,
incorpora novos valores bem como outros fatores. O
lúdico na escola garante um momento de despertar nas
crianças, um momento mágico de aprender a ser e a
conviver.
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LEGISLAÇÃO GARANTIA DA CIDADANIA E
INCLUSÃO
Maria Aparecida de Araújo Rodrigues

No Brasil a Lei maior do país evidencia o
caminho para uma política educacional inclusiva com a
promulgação da Constituição Federal em 1988 no
TÍTULO VIII capítulo Da Ordem Social que evidencia:
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será
efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças
de 0 a 6 anos de idade.
Art. 227:
II §- 1º criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores de
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos
e obstáculos arquitetônicos.
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§ 2.º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

A partir desta promulgação, cabe assegurar
o direito à educação de qualidade a todos os portadores
de necessidades especiais preferencialmente em escolas
regulares.
Em 1989 a Lei N. 7.853, de 24 de outubro de
1989 foi implantada e em linhas gerais dispõe sobre o
apoio às pessoas com deficiências, sua integração social,
assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais
e sociais:

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público,
define crimes, e dá outras providências.
Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à
maternidade, e de outros que, decorrentes da
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Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Parágrafo Único. Para o fim estabelecido no caput
deste artigo, os órgão e entidades da administração
direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua
competência e finalidade, aos assuntos objetos desta
Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
medidas:
I – na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação
Especial como modalidade educativa que abranja a
educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus,
a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais,
com currículos, etapas e exigências de diplomação
próprios;
b) o oferecimento obrigatório de programas de
Educação Especial em estabelecimentos públicos de
ensino;
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação
Especial em estabelecimentos públicos de ensino;
d) o oferecimento obrigatório de programas de
Educação Especial em nível pré-escolar e escolar,
em unidades hospitalares e congêneres nas quais
estejam internados, por prazo igual ou superior a um
(um) ano, educandos portadores de deficiência;
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos
benefícios conferidos aos demais educandos,
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsa
de estudo;
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas
portadoras de deficiência capazes de se integrarem
ao sistema regular de ensino.
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Também em 1990 a lei n º 8.069/90 –
Estatuto Da Criança E Do Adolescente - de 13 de julho de
1990 estabelece entre outras determinações:
Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 11. § 1º. A criança e o adolescente portadores de
deficiência receberão atendimento especializado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB 9.394/96) fundamenta que todos tem direito à
educação, sendo o dever do Estado e da família promovela, conforme enfatiza o Art. 2º :
Art. 2º 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.

O artigo evidencia o direito de educação de
todos, sem exceção e com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola, ou seja, a inclusão de
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pessoas com necessidades educacionais na escola
fazendo assim parte da rede regular de ensino.
Como

citamos

no

capítulo

anterior

a

Declaração de Salamanca dá base a várias legislações
relacionadas aos direitos das pessoas com necessidades
educacionais especiais, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação

(LDB

9.394/96)

aborda

algumas

particularidades referentes a inclusão social e escolar
deste público determinando:
Nesse

sentido,

a

legislação

brasileira

orientadora e garantidora dos direitos das pessoas
portadoras de deficiência por uma escola comum
incondicional, tem na LEI de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB todo o embasamento jurídico para a
elaboração

de

políticas

públicas

necessárias

que

possibilitam a efetiva consecução final de todo o aparato
educacional.
Pautados nestes principais documentos que
norteiam os direitos das pessoas com necessidades
educacionais especiais, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação

Nacional de

1996

e a

Declaração de
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Salamanca (1994) abordam algumas particularidades
referentes à inclusão social e escolar dessas pessoas. A
LDB 9.394/96 determina:
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 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. 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
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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. 60. 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.

Conforme evidencia a Lei acima citada a
Educação Especial é uma modalidade de educação
escolar oferecida na rede regular de ensino, explicitando
em seus parágrafos uma verdadeira edificação inclusiva.
A Declaração de Salamanca evidencia por
sua vez que a rede de ensino regular deverá disponibilizar
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os recursos necessários ao atendimento dos alunos com
necessidades educativas especiais:
Devem ser disponibilizados recursos para garantir a
formação dos professores de ensino regular que
atendem alunos com necessidades especiais, para
apoiar centros de recursos e para os professores de
educação especial ou de apoio. Também é
necessário
assegurar
as
ajudas
técnicas
indispensáveis para garantir o sucesso de um
sistema de educação integrada, cujas estratégias
devem, portanto, estar ligadas ao desenvolvimento
dos serviços de apoio a nível central e intermédio.
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 42).

Evidenciando ao que se refere ao de
desenvolvimento da verdadeira Educação Inclusiva:
O desenvolvimento das escolas inclusivas, enquanto
meio mais eficaz de atingir a educação para todos,
deve ser reconhecido como uma política - chave dos
governos e ocupar um lugar de destaque na agenda
do desenvolvimento das nações. É unicamente desta
forma que se poderão obter os recursos necessários,
pois as mudanças de política e as prioridades não
podem ser efetivas a não ser que se disponibilizem
esses mesmos recursos. É preciso um compromisso
político, tanto a nível nacional como comunitário, para
obter os recursos adicionais e para reorientar os já
existentes. Embora as comunidades tenham de
representar um papel - chave no desenvolvimento
das escolas inclusivas é igualmente essencial o
suporte e encorajamento dos governos para se
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conseguirem
soluções
eficazes
e
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 41).

Salientamos
perante

que

as pessoas com

as

políticas

realistas.

públicas

necessidades educativas

especiais, garantem de forma legal a efetivação da
inclusão social através de recursos e atendimento de
qualidade no âmbito escolar.
A legislação educacional brasileira reafirma
o compromisso de construir um sistema educacional
inclusivo quando sua legislação aponta caminhos e
garantia de direitos a todos evidente na Constituição
Nacional:
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.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;

A organização da educação especial é
regulamentada visando aproximar dos pressupostos e da
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prática pedagógica social da educação inclusiva, em 20
de dezembro de 1999 o decreto nº. 3.298 regulamenta a
lei nº. 7.853 citada acima dispõe sobre a Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
consolida

as

normas

de

proteção

e

dá

outras

providências.
A lei n 10.172/01 – aprova o Plano Nacional
de Educação que estabelecem objetivos e metas para a
educação das pessoas com necessidades educacionais
especiais resumidamente evidenciamos:
•

•

•

Ampliação da oferta de atendimento desde a
educação
infantil até
a
qualificação
profissional
dos
alunos
partindo
do
desenvolvimento de programas educacionais
em todos os municípios com parcerias nas
áreas de saúde e assistência social;
Atendimento preferencial na rede regular de
ensino e atendimento extraordinário em
classes e escolas especiais;
Estabelecimento de ações preventivas e
parcerias
necessárias
ao
pleno
desenvolvimento
do
portador
de
necessidades educacionais especiais em
escola inclusiva;
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•

Promoção da educação
professores em exercício;

continuada

de

Os objetivos e metas traçados pelo Plano
Nacional de educação evidenciam a ampliação desde a
educação infantil até a qualificação profissional em
escolas

regulares

das

pessoas

com

necessidades

educacionais especiais, importa evidenciar que estão
sendo matriculados em quase todas as etapas e se
concentram em sua maioria no ensino fundamental.
Após a análise histórica da legislação
brasileira que garante o direito de qualquer aluno à
educação regular e promove uma reforma estrutural e
organizacional das instituições de ensino e assegura
efetivamente a inclusão dos portadores de necessidades
educacionais especiais evidenciaremos a escola e o papel
do professor como elementos fundamentais da Educação
Inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revista SL Educacional, São Paulo, v.2 n.2, p.1-321, mar.2019

315

Podemos concluir neste estudo realizado
que a realidade educacional referente à inclusão da
pessoa com necessidades na educação ainda é ambígua,
paradoxal e mal-entendida pelos atores do processo
educativo nos aspectos social, afetivo e cognitivo. Quanto
ao paradigma da Inclusão este processo muitas vezes
não tem se refletido na prática pedagógica nestes
espaços educacionais, pois conceitos como “Inclusão”,
“Integração” e “Educação Especial” tem se confundido no
cotidiano revelando ações que conotam o exercício da
integração, ressaltamos como um dos empecilhos à
educação inclusiva a falta muitas vezes do cumprimento
das Leis resultado da ignorância em não conhecer a
legislação a fundo.
A inclusão escolar no contexto de cidadania
é possível, contudo este é um caminho repleto de
desafios

a

serem

enfrentados

por

nós

cidadãos,

educadores e pais, com conhecimento, determinação e
amor. Esperamos que a escola ofereça oportunidades
para alunos com deficiência, viabilize oportunidades para
os profissionais da Educação sobre as especificidades e
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instrumentos

adequados

para

que

estas

pessoas

encontrem um ambiente adequado e que lhe proporcione
o maior e melhor aprendizado possível.
Almejamos que articulem estratégias de
intervenção

que

facilitem

encontrar

professores

e

profissionais mais preparados, escolas melhor equipadas,
aumentar

o

número

de

vagas

na

rede

pública,

contribuindo para evitar processos excludentes.
A legislação tem dado suporte para que a
Educação Especial para que possamos avançar na
inclusão

como

vimos

no

decorrer

deste

estudo

Constituição de 1988, pós Declaração de Salamanca de
1994, Lei de Diretrizes e Bases da Educação com elas
aumentou muito a discussão sobre a Educação Especial
no Brasil, o que já constitui uma mudança de paradigma.
Com estas diversas leis e diretrizes institucionais, vê-se a
inclusão das pessoas com necessidades especiais
através da socialização e um processo crescente de
transformação das concepções teóricas e das práticas da
Educação.
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