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Educação inclusiva e o direito 
educacional  

Edinalva Martinha da Silva 

 

RESUMO 
 
 

O movimento mundial pela educação inclusiva é 

uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os 

estudantes de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A 

educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da 

produção da exclusão dentro e fora da escola. Ao 

reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos 

sistemas de ensino evidenciam a necessidade de 

confrontar as práticas discriminatórias e criar 
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alternativas para superá-las, a educação inclusiva 

assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na 

superação da lógica da exclusão. A partir dos 

referenciais para a construção de sistemas 

educacionais inclusivos, a organização de escolas 

e classes especiais passa a ser repensada, 

implicando uma mudança estrutural e cultural da 

escola para que todos os estudantes tenham suas 

especificidades atendidas. 

 
 

Palavras Chave: Inclusão. Educação. Diversidade. 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The world movement for inclusive education is a 

political action, social and pedagogical, cultural, 

triggered in defense of the right of all students to be 

together, 
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learning and participating, without discrimination of any 

kind. Inclusive education is an educational paradigm 

based on the conception of human rights, which combines 

equality and difference as inseparable values, and that 

advances in relation to the idea of formal equity to 

contextualize the historical circumstances of production of 

exclusion within and outside of school. Recognizing the 

difficulties faced in education systems demonstrate the 

need to confront discriminatory practices and create 

alternatives to overcome them, the inclusive education 

assumes central space in the debate about contemporary 

society and the role of the school in overcoming the logic 

of exclusion. From the references to the construction of 

inclusive educational systems, the Organization of schools 

and special classes shall be rethought, implying a 

structural and cultural change in school so that all 

students have their specific characteristics met. 

 
 

Key words: Inclusion. Education. Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A legislação tem avançado e a inclusão na escola 
 

é um direito constitucional, pois, não há mais espaço para 

a discussão da aceitação, ou não, destes alunos, como 

consta na Constituição Federal de 1988, artigo 205, o 

direito à educação é para todas as pessoas. A lei é 

especifica quanto à obrigatoriedade em acolher alunos 

com necessidades especiais, contudo, não é suficiente 

para ocorrer o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. 
 

A escola precisa ser vista como um ambiente de 

construção de conhecimento e não de segregação. Como 

educadores, reconhecemos as dificuldades enfrentadas 

no ambiente escolar, pois é preciso confrontar as práticas 

discriminatórias e criar alternativas para superá-las. A 

educação inclusiva implica na mudança de paradigma, 

visa à construção de uma educação diferente, 

transformadora, com práticas inclusivas que pressupõem 

a inclusão e uma educação de qualidade para a 

diversidade desses alunos. 
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É preciso rever todos os procedimentos 

referentes à inclusão escolar, sendo necessária uma 

transformação em todo o sistema, seja educacional, 

social ou político, promovendo o acesso à educação e à 

permanência do aluno na escola. Para tanto, dividimos o 

artigo em três tópicos: a educação para todos: dos 

princípios e da lei, a educação para todos: o ideal; e a 

educação para todos: a realidade. Portanto, para que 

ocorra a verdadeira inclusão de alunos com necessidades 

especiais no sistema regular de ensino, não basta apenas 
 
à promulgação de leis, cursos de capacitação para 

professores, nem a obrigatoriedade da matrícula. São 

medidas essenciais, porém a discussão é muito mais 

complexa. 
 

Maria Teresa Égler Mantoan, em seu livro 

Inclusão Escolar, 2006, afirma que nas últimas décadas e 

mais especificamente a partir da Declaração de 

Salamanca, em 1994, a inclusão escolar de crianças com 

necessidades especiais no ensino regular tem sido tema 

de pesquisas e de eventos científicos, abordando-se 

desde os pressupostos teóricos político filosófico até 
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formas de implementação das diretrizes estabelecidas na 

referida declaração. 
 

Entre os diversos enfoques pesquisados está o 

que envolve as opiniões de docentes e demais 

profissionais da comunidade escolar sobre a proposta 

inclusiva e sua participação neste tipo de projeto. 
 

Uma vez que professores e diretores apresentam 

funções essenciais na estrutura e no funcionamento do 

sistema educacional, suas opiniões podem fornecer 

subsídios relevantes para a compreensão de como estão 

sendo desenvolvidos projetos dessa natureza. É sabido 

que os fundamentos teóricos metodológicos da inclusão 

escolar centralizam-se numa concepção de educação de 

qualidade para todos, no respeito à diversidade dos 

educandos. 
 

Assim, em face das mudanças propostas, cada 

vez mais tem sido reiterada a importância da preparação 

de profissionais e educadores, em especial do professor 

de classe comum, para o atendimento das necessidades 

educativas de todas as crianças, com ou sem 

deficiências. 
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Inclusão é possibilitar ao estudante, público alvo 

da Educação Especial, a acessibilidade ao currículo 

comum, bem como a ampliação e domínio dos 

conhecimentos necessários para o seu desenvolvimento 

em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, 

física e estética, por meio de práticas pedagógicas que 

valorizem as diferenças dos sujeitos e do trabalho 

colaborativo com o grupo no qual os estudantes estão 

inseridos. 
 

Diversidade e Inclusão tendem a sensibilizar e 

envolver os estudantes em práticas pedagógicas que 

propiciem o entendimento das diferenças humanas; 

possibilitar ações pedagógicas, em conjunto com as 

demais disciplinas, que ressignifique a lida com as 

diferenças no cotidiano escolar; possibilitar ações 

pedagógicas que levem ao exercício da solidariedade, 

respeito e ações colaborativas, bem como a autonomia e 

a independência; trabalhar com o grupo os diferentes 

tipos de linguagens e comunicação utilizadas pelos 

diferentes alunos; discutir e possibilitar situações de 

aprendizagens utilizando e valorizando as múltiplas 

inteligências. 
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Assim, discute-se aqui sobre o processo de 

inclusão, procurando construir práticas que transformem a 

realidade educacional, não apenas dos alunos especiais, 

mas a educação como um todo. Para que ocorra uma 

proposta inclusiva, é necessária uma junção de todos os 

setores da sociedade, pois a educação inclusiva consiste 

na ideia de uma escola que não seleciona crianças em 

função de suas diferenças individuais. 
 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada como 

margem, recorrendo-se a autores e material disponível 

sobre a inclusão de alunos com deficiência na classe 

regular de ensino para antecipar e organizar previamente 

as atividades para os estudantes com deficiências. 

 
 

DIREITOS, IGUALDADES E DIFERENÇAS NA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

Com objetivo de apoiar a transformação dos 

sistemas educacionais em sistemas educacionais 

inclusivos, a partir de 2003, são implementadas 

estratégias para a disseminação dos referenciais da 

educação inclusiva no país. Para alcançar este propósito, 
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é instituído o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, que desenvolve o amplo processo de 

formação de gestores e de educadores, por meio de 

parceria entre o Ministério da Educação, os estados, os 

municípios e o Distrito Federal. 
 

Assim, tem início a construção de uma nova 

política de educação especial que enfrenta o desafio de 

se constituir, de fato, como uma modalidade transversal 

desde a educação infantil à educação superior. 
 

Neste processo são repensadas as práticas 

educacionais concebidas a partir de um padrão de 

estudante, de professor, de currículo e de gestão, 

redefinindo a compreensão acerca das condições de 

infraestrutura escolar e dos recursos pedagógicos 

fundamentados da concepção de desenho universal. 
 

Nosso sistema educacional, diante da 

democratização do ensino, tem vivido muitas dificuldades 

para equacionar uma relação complexa, que e a de 

garantir escola para todos, mas de qualidade. E inegável 

que a inclusão coloca ainda mais lenha na fogueira e que 

o problema escolar brasileiro e dos mais difíceis, diante 

do numero de alunos que temos de atender, das 
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diferenças regionais, do conservadorismo da escola, entre 

outros fatores. 
 

A verdade e que o ensino escolar brasileiro 

continua aberto a poucos, e essa situação se acentua 

drasticamente no caso dos alunos com deficiência. O fato 

e recorrente em qualquer ponto de nosso território, na 

maior parte de nossas escolas, publicam ou particulares, 

e em todos os níveis de ensino, mas, sobretudo nas 

etapas do ensino básico: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. 
 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, 

principalmente no seu apelo a mudanças nas escolas 

comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem essas 

mudanças não garantiremos, a todos os alunos, 

oferecendo lhes condições de prosseguir em seus 

estudos, segundo a capacidade de cada um, sem 

discriminações nem espaços segregados de educação. 
 

Muito argumento tem sido utilizado para combater 

os que lutam em favor da inclusão escolar, até mesmo há 

os que nos acusam de promovê–la com 

irresponsabilidade! A eles temos de responder com o 
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sentido inovador e revolucionário dessa proposta 

educacional. (Mantoan 2006). 
 

Artigos, livros palestras que tratam devidamente 

do tema insistem na transformação das praticas de ensino 

comum e especial para a garantia da inclusão, e nítida 

essa nossa preocupação, pois a inclusão e, ao mesmo 

tempo, motivo e consequência de uma educação de 

qualidade e aberta as diferenças. 
 

E inegável a expansão no Brasil das matriculas 

iniciais no ensino fundamental, sobretudo a partir da 

década de 1990 e com esse avanço, o centro das 

preocupações governamentais passou a ser a garantia da 

qualidade do ensino, já que os resultados de avaliações 

garantia a qualidade do ensino, já que o resultado de 

avaliações tem mostrado que a aprendizagem dos alunos 

está aquém do esperado. Além disso, ainda há violação 

do direito de acesso a educação, pois muitas crianças e 

jovens ainda estão fora das escolas. (Mantoan 2006). 
 

A lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional 

(LDB 96) deixa claro que o ensino especial e uma 

modalidade e, como tal deve perpassar o ensino o ensino 

comum em todos os seus níveis da escola básica ao 
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ensino superior. Haja vista as portarias e demais 

instrumentos pelos quais a educação garante aos alunos 

universitários a presença de interpretes, tecnologia 

assistiva e outro acesso, mas a permanência e o 

prosseguimento do estudo desses alunos e não retirar do 

estado, por nenhum motivo, essa obrigatoriedade, 

exigindo, postulando o cumprimento das leis, para atender 

as necessidades educacionais de todos. 
 

A fim de promover o exercício pleno e equitativo 

dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, foi instituído, 

pelo Decreto n° 7611/2012, o Plano Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite. 

Dentre as diversas ações previstas, integraram o eixo 

“Acesso à Educação”, ações destinadas à formação de 

professores bilíngues para os anos iniciais, ensino, 

tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, à disponibilização de recursos de tecnologia 

assistiva, de materiais didáticos, de mobiliários e de 

transporte escolar acessível, como também, à adequação 

arquitetônica dos prédios escolares, objetivando a 
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promoção de acessibilidade, tanto na educação básica, 

quanto na superior. 
 

A formação de profissionais da educação e tema 

de destacado valor quando a perspectiva do sistema de 

ensino e garantir a matricula de todos os alunos no ensino 

regular, particularmente na classe comum. 
 

Sem deixar de considerar que em educação 

atuam profissionais no âmbito técnico administrativo e em 

outras funções, com importante papel no desenvolvimento 

de ações educacionais, professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitado para a integração desses educandos nas 

classes comuns (art.58,III). 
 

Destaque se que essa lei admite formação em 

nível médio, contrariando a orientação geral para o 

magistério, a qual tem estimulado ou exigido a formação 

no ensino superior. Segundo Sousa e Pietro (2002, 

p.131), ‘’ tal constatação causa estranheza quando se 

trata de formação de um profissional que, para além do 

domínio de habilidades exigidas para o exercício 
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profissional no ensino comum, deverá ter qualificação 

para concretizar o especial da educação. 
 

A expansão do acesso de alunos com 

necessidades educacionais especiais as classes comuns, 

constatável principalmente desde a ultima década do 

século XX, demanda investimentos de diversas naturezas 

para também assegurar sua permanência, compreendida 

como aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido 

Xavier (2002, p.19) considera que: 

 
 

A construção da competência do professor 
para responder com qualidade as  
necessidades as necessidades 
educacionais especiais de seus alunos em 
uma escola inclusiva, pela mediação da 
ética, responde a necessidade social e 
histórica de superação das práticas 
pedagógicas que discriminam, segregam e 
excluem, e, ao mesmo tempo, configura, na 
ação educativa, o vetor de transformação 
social para a equidade, a solidariedade, a 
cidadania. 

 

 

A formação continuada do professor deve ser um 

compromisso dos sistemas de ensino comprometidos com 

a qualidade de ensino que, nessa perspectiva, devem 

assegurar que sejam aptos a elaborar e a 
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implantar novas propostas e praticas de ensino para 

responder as características de seus alunos, incluindo 

aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 
 

Nos debates atuais sobre inclusão, o ensino 

escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar 

soluções que respondam à questão do acesso e da 

permanência dos alunos nas suas instituições 

educacionais. Alguma escola publica e particulares já 

adotaram ações nesse sentido, ao proporem mudanças 

na sua organização pedagógica, de modo a reconhecer e 

valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos nem os 

segregar. 
 

Apesar das resistências, cresce a adesão de 

redes de ensino, de escolas e de professores, de pais e 

de instituições dedicados a inclusão de pessoas com 

deficiência, o que denota o efeito dessas experiências e, 

ao mesmo tempo motiva questionamentos. 
 

A inclusão escolar está articulada a movimentos 

sociais mais amplos, que exigem maior igualdade e 

mecanismos mais equitativos no acesso a bens e 

serviços. Ligada a sociedade democráticas que está 
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pautada no mérito individual e na igualdade de 

oportunidade, a inclusão propõe a desigualdade de 

tratamento como formas segregadora de ensino especial 

e regular. 
 

Fazer valer o direito a educação para todos não se 

limita a cumprir o que está na lei e aplicá-la, 

sumariamente, as situações discriminadoras. O assunto 

merece um entendimento mais profundo da questão de 

justiça. A escola justa e desejável para todos não se 

sustenta unicamente no fato de os homens serem iguais e 

nascerem iguais. 
 

Para Bobbio, a igualdade natural não tem um 

significado unívoco, mas tantas quantas forem às 

respostas as questões ‘’ igualdade entre quem? Igualdade 

em que?’’a extensão desse valor, portanto precisa ser 

considerada, para não entendermos que todos os homens 

sejam iguais em tudo. Mesmo os que defendem o 

igualitarismo até as últimas consequências entende que 

não se pode ser igual em tudo. 
 

A igualdade abstrata não propiciou a garantia de 

relações justas nas escolas. A igualdade de 

oportunidades, que tem sido a marca das políticas 
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igualitária e democrática, que tem sido a marca das 

políticas igualitárias e democráticas no âmbito 

educacional também não com segue resolver o problema 

das diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que 

essa proposta sugere, diante das desigualdades naturais 

e sociais. 
 

Nesse sentido, quando percebemos a possibilidade 

de conviver com as diferenças e, portanto, com a 

diversidade, vale salientar o que pensa Boaventura de 

Souza Santos (citado por Bulgarelli, 2004): “Temos o 

direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza, 

temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos 

descaracteriza” (p.07). 
 

Em se tratando da escola, instrumento criado 

supostamente para libertar homens e mulheres da 

opressão e da alienação política, a meu ver ao contrário 

dos seus objetivos, esta escola tem se configurado como 

seletista, excludente, marginalizada e conservadora e, 

portanto, não permitindo a todos e todas, oportunidades 

e/ou igualdades. 
 

Fazer da escola um espaço onde todos possam ter 

os mesmos direitos; onde todos possam ser tratados com 
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igualdade; onde os alunos deficientes não sejam olhados 

como “o anormal”, onde a escola possa ver a diversidade 

não como um problema, mas sim como um atributo 

somatório na construção das experiências; onde a escola 

seja um espaço capaz de garantir que professoras e 

professores, coordenadores e coordenadoras, pais e 

mães, alunos e alunas e a comunidade como um todo, 

com ou sem algum tipo de deficiência, possam crescer 

juntos em busca de uma sociedade humanizada, onde a 

pessoa seja o alvo principal. 
 

Pensar nessa prática social presente dentro do 

sistema escolar e nos processos educativos para além 

das arestas da escola nos remete pensar numa educação 

que seja capaz de promover a conscientização de todos e 

de todas. Está presente em nosso imaginário que o 

processo de conscientização, dialogicidade, humanização 

e, por conseguinte, de libertação não se dá só pelas vias 

da educação escolar. 
 

É por esta razão que a reflexão Freiriana parte do 

princípio de que é impossível a educação sem que o 

educando eduque a si mesmo no próprio processo de sua 

libertação. Assim, torna-se evidente que sem uma 
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educação que busca promover a conscientização, o 

processo de dialogicidade, de humanização entre todos e 

todas não será possível a conquista da nossa liberdade. 

Partindo dessa premissa Fiori (1986) faz algumas 

considerações: 

 
 

Só assim será possível repor os termos dos  
problemas de uma educação 
autenticamente libertadora: força capaz de 
ajudar a desmontar o sistema de 
dominação, e promessa de um homem 
novo, dominador do mundo e libertador do 
homem (Fiori 1986 p.03). 

 
 

Nessa trajetória profissional, o maior desafio da 

escola que observa o outro, o estranho, o diferente e que 

respeita a diversidade é garantir a educação para todas 

as pessoas historicamente excluídas, marginalizadas e 

oprimidas. Isso se configura, a nosso ver, um processo 

relativamente novo em nossa legislação. A diferença 

propõe o conflito, o dissenso e a imprevisibilidade, a 

impossibilidade do cálculo, da definição, a multiplicidade 

incontrolável e infinita. 
 

Essas situações não se enquadram na cultura da 

igualdade das escolas, introduzindo nelas um elemento 
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complicador, que se torna insuportável e delirante para os 

reacionários que as compõem e as defendem, tal como 

ela ainda se mantém. Porque a diferença é difícil de ser 

recusada, negada, desvalorizada. Se ela é recusada, 

negada, desvalorizada, há que assimilá-la ao igualitarismo 

essencialista e, se aceita e valorizada, há que mudar de 

lado e que romper com os pilares nos quais a escola tem 

se firmado até agora. 
 

A igualdade abstrata não propiciou a garantia de 

relações justas nas escolas. A igualdade de 

oportunidades, que tem sido a marca das políticas 

igualitárias e democráticas no âmbito educacional, 

também não consegue resolver o problema das 

diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que essa 

proposta propõe, diante das desigualdades naturais e 

sociais. 
 

A fim de promover o exercício pleno dos direitos 

das pessoas com deficiência, nos termos da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, foi instituído, pelo 

Decreto n° 7611/2012, o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite. Dentre 
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as diversas ações previstas, integraram o eixo “Acesso à 

Educação”, ações destinadas à formação de professores 

bilíngues para os anos iniciais, ensino, tradução e 

interpretação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, à 

disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de 

materiais didáticos, de mobiliários e de transporte escolar 

acessível, como também, à adequação dos prédios 

escolares, objetivando a promoção de acessibilidade, 

tanto na educação básica, quanto na superior. 
 

O decreto que instituiu as Diretrizes da Política de 

Educação Especial no município (Decreto nº 45.415/04) 

era anterior à publicação da Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2007) e a 

Política Nacional de Educação Especial (2008). 
 

A LDB foi revista em 2013 no capítulo V, que 

versa sobre a Educação Especial, dentre outras 

alterações, atualizou a nomenclatura que deve ser 

utilizada para denominar os educandos e educandas. 

Ainda, é importante ressaltar que todos os documentos 

vigentes, exceto a Portaria que trata do AEE – 

Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Integral foi produzido antes da aprovação do Plano 
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Municipal da Educação, do Plano Nacional de Educação 

e da recém-promulgada Lei Brasileira de Inclusão. 
 

Essas diretrizes em torno da Educação Especial 

foram consolidadas pelo Plano Nacional de Educação, Lei 

nº 13.005 de junho de 2014 (BRASIL, 2014) referenciada 

na Meta, que trata especificamente da modalidade da 

educação numa perspectiva inclusiva, definindo que o 

Brasil deve: 

 
 

“universalizar, para a população de 4 a 17 
anos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica  
e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, 

com garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos e conveniados”. 

 

Para efeitos dessa Lei, o Artigo 58 (modificado 

pela Lei nº 12.796/2013 (BRASIL, 2013), prescreve que a 

Educação Especial é compreendida como “modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação”. 
 

Se a Inclusão for uma das razões fortes de 

mudança, temos condições de romper com os modelos 

conservadores da escola comum brasileira e iniciarmos 

um processo gradual, porém firme, de redirecionamento 

de suas práticas, no sentido de melhor qualidade de 

ensino para todos. 
 

Muito já teria sido feito, não fossem os entraves 

com que sempre deparamos: ora são as instituições 

especializadas, ora as corporações, ora as autoridades de 

Ensino, os Defensores Públicos, enfim, sempre temos que 

perder o tempo de trabalhar em favor de uma escola de 

melhor qualidade, para dedicar-nos a defender o óbvio. 

 
 

Existem inúmeras redes de escolas comuns e 

algumas escolas especiais que há tempo estão vivendo 

esse processo de transformação, eliminando seus 

métodos excludentes de ensinar. 
 

Elas já estão se adequando e cumprindo a 

Constituição e a LDBEN/1996 e pondo em ação práticas 

que exigem inovações educacionais, como a Inclusão 
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Escolar. Há muitas que já estão assegurando, aos alunos 

com deficiência, seja nas escolas comuns ou nas 

especiais, o atendimento educacional especializado, em 

horário diferente ao da escola comum. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em vista dos argumentos apresentados é 

necessário e urgente um repensar sobre o papel da 

escola, na construção de uma escola inclusiva, em 

relação ao significado de algumas terminologias que 

permitem rótulos como deficiência, incapacidade, 

retardada e tantos já vistos na história, buscando 

desvincular as dificuldades das reais potencialidades da 

pessoa. E relevante iniciar as considerações, com a 

discussão realizada por Martins (2002) a respeito do que 

é considerado inclusão em nossa sociedade. 
 

O autor aborda que não é possível desvincular o 

sistema econômico vigente, o capitalismo, quando 

tentamos entender como se dá a inclusão. Tendo em 

vista um sistema que do modo como está posto acaba 

disseminando exclusões sociais, falar de inclusão neste 
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sistema é extremamente complicado, já que a sociedade 

tende mais para a exclusão do que para a inclusão. Ou 

melhor, para constituir o sistema depende da exclusão 

que perpetua. 
 

Martins (2002) em seus estudos nos mostra que 

todos os problemas da sociedade contemporânea são 

definidos como exclusão social, e a solução que são 

encontradas para estes problemas, é inclusão. 
 

As dificuldades ainda são muitas, e sabemos que 

muitas delas não se referem exclusivamente aos alunos 

deficientes, mas são problemas existentes já há muito 

tempo na estrutura educacional do país como um todo. 
 

Nesse sentido, a inclusão desse alunado em 

classes comuns gera novas circunstâncias e desafios, 

que tendem a somar-se com as dificuldades já existentes 

do sistema atual, e, por consequência reafirma a ideia de 

que a inclusão exige profundas mudanças a fim de 

melhorar a qualidade da educação, seja para educandos 

com ou sem deficiências. 
 

É como se tivesse sido dado apenas o primeiro 

passo de uma longa caminhada, de um difícil percurso de 

lutas para que se garantam a todos, as mesmas 

 
 
 

 
[31] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

oportunidades de convivência, estudo, trabalho, lazer, 

enfim, oportunidades de acesso a todos os bens 

produzidos socialmente. 
 

O Ensino Escolar Comum e o despreparo dos 

professores, por sua vez, não podem continuar sendo 

justificativas dos que querem escapar da inclusão escolar, 

pelos mais diferentes motivos. De fato, esse despreparo 

dos professores e das escolas tranquiliza e é o argumento 

favorito de muitos pais de crianças e jovens com 

deficiência, que acharam uma boa saída para fugir da 

Inclusão. 
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A avaliação enquanto objeto de  

mediação da aprendizagem 
Contribuições do lúdico para a 
educação infantil  

Luana Barbosa de Aguiar 
 
 
 

 

A avaliação é o meio mais eficaz para direcionar a 

metodologia em busca dos objetivos almejados. Por muito 

tempo, a avaliação foi vista como um ato penoso e 

incômodo, na busca de ideologias que muitos não 

conseguem alcançá-las e se consideram exclusos de 

certo padrão de conhecimento exigido pela sociedade. 

Isso se dá ao modelo tradicional de avaliação no qual o 

professor (entendido como detentor do conhecimento) é 

aquele que sabe e transfere o que sabe e o aluno por sua 

vez precisa “provar” o que foi aprendido, de modo geral 

por uma prova escrita. 
 

Deste modo, é preciso refletir acerca de como 

estamos conduzindo nossas crianças no que se refere a 

uma avaliação diagnóstica e satisfatória. Será que de fato 

superamos o modelo tradicional de avaliação? E o que é 
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preciso ser feito afim de conduzir nossas aulas para o 

aperfeiçoamento das habilidades de nossos alunos? 
 

É preciso um olhar cada vez mais cauteloso diante 

do que se está sendo avaliado, visto que as habilidades 

dos alunos são diversas e, portanto, o olhar do professor 

necessita atender aos diferentes propósitos do ato de 

avaliar. Há alunos, por exemplo, que possuem uma 

memória visual excelente, no entanto possuem dificuldade 

na escrita, sendo importante valorizar essa habilidade e 

observar sua evolução partindo sempre daquilo que ele 

sabe. Acontece também o contrário, há alunos que 

assimilam melhor a escrita, ficando clara a necessidade 

de, no processo de avaliação analisar as habilidades de 

cada aluno e trabalhar a partir de suas potencialidades, 

promovendo várias formas de avaliação, desenvolvendo 

também a capacidade da autoavaliação, capacidade esta 

capaz de estimular o desenvolvimento da aprendizagem, 

uma vez que o aluno se torna conhecedor do seu 

progresso e de suas necessidades. 
 

De acordo com Demo (2004), a aprendizagem não 

se limita a soluções exatas, mas é um ato processual, que 

inclui tentativas e erros, assim como descobertas e saber 
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pensar. A avaliação faz parte de todo e qualquer processo 
 

de desenvolvimento e implica procedimentos 

indispensáveis para o aperfeiçoamento do aprendizado, 

exigindo também conhecimento das habilidades e 

dificuldades do que/quem será avaliado. Uma série de 

fatores situacionais entram em jogo nesse processo, 

desde a vida pessoal dx aluno, às condições físicas em 

que se encontram as escolas. Como é possível perceber, 

na afirmação de Demo, a escola é um espaço plural, e 

avaliar inclui uma série de fatores que não começam e 

tampouco terminam dentro da sala de aula. É preciso 

retomar aqui a necessidade de parceria entre família e 

escola, tendo em vista que os fatores situacionais incluem 

experiências familiares e sociais, além de condições 

físicas e psíquicas. 
 

A prova, instrumento de avaliação que perpassou ao 

longo do tempo não pode ser abolida, no entanto o 

educador precisa entender que ela é apenas uma 

formalidade do sistema escolar (geralmente uma resposta 

para o governo). Os métodos de avaliação ocupam 

grande parte do processo pedagógico (o que a torna 

relevante e não apenas classificatória), uma vez que a 
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diversidade de métodos avaliativos possibilita o 

acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem 

por diferentes viés, contudo, o que a avaliação como ação 

justa e coerente precisa fazer não é abolir a prova, mas 

incluir diversos outros recursos no processo avaliativo. 
 

Os modelos de avaliação educacional existentes 

seguem uma lógica que movem as práticas da escola. É 

em prol da aprendizagem efetiva que todo o trabalho 

pedagógico passa a fazer sentido e é a avaliação o 

instrumento mediador entre teoria e prática, bem como a 

resposta do progresso ou fracasso do trabalho que vem 

sendo realizado. 
 

Ao receber umx aluno em sua sala, seja elx especial 

ou não, o professor a princípio deve ser um pesquisador 

da realidade daquela criança, para que assim o ato de 

avaliar possa fazer sentido. Além de implicar diretamente 

no processo de avaliação, o conhecimento acerca da 

realidade dx aluno a ser avaliado impede que este não 

venha a evadir da escola, o que é comum acontecer 

quando o aluno chega na escola para cumprir metas que 

são traçadas por pessoas que desconhecem suas 

habilidades e dificuldades - metas essas que não 
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atendem suas necessidades e tampouco fazem sentido 

para aquele que aprende - o que o fazem sentir-se 

frustrado e fora do contexto escolar e consequentemente 

incapaz de responder às expectativas que venham a ser 

cobradas, optando por sair da escola. 
 

Ao conhecer o ambiente social ao qual o educando 

faz parte é preciso fazer questionamentos acerca do 

currículo e da metodologia a ser empregada, bem como 

dar atenção e espaço para que xs alunos se expressem, 

questionem e tenham espaço dentro do processo de 

aprendizagem. Suponha-se que umx aluno tenha 

dificuldade de registro escrito, no entanto é atenciosx, 

responde coerentemente os problemas que lhes são 

apresentados e participa da aula, durante o processo de 

avaliação é preciso considerar as habilidades dessx 

aluno, e partindo do que elx já sabe qual caminho 

percorreu e em que sentido progrediu. 
 

Diante disso, a tarefa de avaliar pressupõe 

algumas ações essenciais a primeira dela consiste em 

observar, ação esta que aqui consiste em fazer o registro 

escrito daquilo que x aluno já sabe, como se relacionam 

entre si, refletir se os objetivos foram atingidos e o que é 
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preciso mudar na prática para um bom progresso na 

aprendizagem. 
 

É preciso também registar, o que foi observado 

como anotações, fotografias e vídeos, e por fim 

documentar, criando um portfólio organizado e planejado 

com atividades realizadas ao longo de cada período, de 

modo que o professor possa voltar a qualquer momento, 

retomar o que foi ministrado e fazer atividades para 

constatar se eles assimilaram aquele assunto já 

abordado. É importante salientar que a documentação 

não pode ser entendida apenas como um depósito, com a 

finalidade única de mostrar aos pais o que foi trabalhado, 

mas como um instrumento que auxilia na mediação e 

construção de saberes. 
 

Além disso, o ambiente escolar é algo a ser levado 

em consideração no momento da avaliação, sobretudo 

quando se fala de educação infantil, fase esta que a 

aprendizagem está pautada no explorar e descobrir, a 

esse respeito o documento Currículo da Cidade de São 

Paulo: Educação Infantil (DIEI) fala da importância do 

espaço para o desenvolvimento da criança, salientando 
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ainda a necessidade de envolver as crianças na 

organização deste espaço: 

 
 

[...] reorganizar, de vez em quando, o 
espaço de referência da turma com o grupo 
de crianças é uma atividade divertida, além 
de integradora do grupo, e sempre uma 
oportunidade para o exercício do 
pensamento da fala, da iniciativa e da 
tomada de decisões, assim para o uso de 
diferentes linguagens” (SÃO PAULO, on-
line). 

 
 

Para ilustrar a importância e desenvolvimento de 

organização desse espaço destaca-se neste trabalho a 

cena 15 descrita no documento sobre o currículo na 

cidade de São Paulo (DIEI) a seguinte cena e em seguida 

reflexões acerca da avaliação na Educação Infantil: 

 
 

Cena 15 A professora da turma de quatro 
anos traz para a sala um saco plástico com 
muitos botões: grandes e pequenos, 
coloridos e transparentes, com dois e quatro 
furos, planos e esféricos, redondos e 
quadrados, lisos e estampados, de 
cerâmica, de vidro, de plástico, de tecido e 
de metal. Apresenta o material para a turma 
e conta que pediu para uma amiga 
costureira juntar os botões que estavam 
sem uso na oficina de costura em que ela 
trabalha. As crianças se encantam com o 
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material. Observam a variedade, nomeiam 
as suas cores, comentam as suas 
qualidades (“olha que lindo esse amarelo 
grandão, devia ser de uma camisa de gente 
bem grande”). A professora pergunta se só 
usamos botões em camisa, e a turma passa 
a enumerar todos os usos de botões. 
Depois, a professora comenta onde 
poderiam guardar os botões, se devem 
guardar todos juntos ou separados. A turma 
decide classificar em pequenos, médios e 
grandes, e colocam os botões em três potes 
de vidro transparente. Para saber como 
guardar de volta os botões, decidem que a 
professora vai escrever “botões pequenos”, 
“botões médios” e “botões grandes” num 
rótulo que será colado nos vidros, e as 
crianças vão simbolizar o escrito por meio 
de desenho para que todos possam lê-lo. 
Em seguida, decidem que eles ficarão na 
prateleira próximos das sementes, porque 
são parecidos com sementes. Instigando as 
crianças a projetar a sua ação no futuro, a 
professora comenta o que poderão fazer 
com a coleção. Várias ideias são 
enumeradas pelas crianças: desenhar na 
areia com os botões, desenhar na mesa, 
fazer uma pista de carrinhos, carregar nos 
caminhões, enfeitar os castelos na areia 
(SÃO PAULO, 2018, on-line). 

 

A importância dessa cena se concretiza nas infinitas 

possibilidades de avaliação dentro desta atividade, na 

descoberta de habilidades e participação dx aluno na 

organização do espaço e construção do conhecimento, 
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tendo em vista que por meio da separação dos botões x 

aluno desenvolve diversas de suas potencialidades. Cabe 

ao professor avaliar as indagações trazidas pelas 

crianças, as observações e questionamentos e em que 

elas implicam diante das competências a serem 

desenvolvidas, bem como a capacidade de interação de 

cada um ou a necessidade de intervir para que esta 

aconteça. 
 

Desse modo, é imprescindível a necessidade da 

construção de um currículo que compreenda a avaliação 

enquanto objeto mediador da aprendizagem, um 

documento em construção para uma ideia de currículo 

satisfatória na educação infantil é reflexo de tal 

preocupação pelos professores e comunidade escolar, 

preocupação esta que inclui o aluno na construção de seu 

saber, destacando as suas habilidades e a consciência de 

suas contribuições para o processo de aprendizagem e o 

fazer pedagógico como um todo. 
 

Avaliar, em sentido amplo, não é uma tarefa que se 

limita em atividades direcionadas, o acompanhamento 

diário é fundamental, como afirma o DCNEI (2018): 
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Nas DCNEI (2009), a abordagem das 
transições se coloca no Art. 10, que trata do 
acompanhamento e da avaliação, sugerindo  
que as instituições devem criar 
procedimentos para o acompanhamento do 
trabalho pedagógico, com a utilização de 
múltiplos registros realizados por adultos e 
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 
álbuns, etc.), os quais permitam às famílias 
conhecer o trabalho da instituição e os  
processos de desenvolvimento e 
aprendizagem infantil (SÃO PAULO, 2018, 
p 89). 

 

Nessa perspectiva, compreende-se que trazer a 

família para a realidade escolar é de grande importância 

para o desenvolvimento da aprendizagem e avaliação, 

para tanto os recursos citados acima (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns...) são instrumentos 

essenciais nessa tarefa. Para além da busca da interação 

família/escola, tais instrumentos possuem uma riqueza de 

possibilidades, de detalhes e ações diárias realizadas 

pelos alunos e professor, capazes de fazer da avaliação e 

aprendizagem um processo indissociado de todo o 

contexto escolar. 

 

 

CONHECIMENTO PRÉVIO: IMPLICAÇÕES NO 

PROCESSO AVALIATIVO 
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Segundo Kant (1724-1804) nenhum ser humano é 

vazio de conhecimento. Sendo assim, nenhum sujeito faz 

parte da sociedade sem dela adquirir conhecimento, 

interagir é tentar interferir na realidade de modo a 

modificá-la de acordo com seus interesses e a educação 

nessa perspectiva tem um papel transformador, haja vista 

que é na escola que o sujeito encontra tempo e espaço 

para expor suas ideias e concretizar suas opiniões. A pré-

escola é (ou deve ser) o primeiro espaço em que a 

criança pode expressar-se livremente e encontrar refúgio 

e suporte adequado para expor suas opiniões, os 

conhecimentos e ensinamentos adquiridos nesse espaço 

dificilmente serão esquecidos, são eles que se tornarão 

base para uma personalidade em formação. Eis a grande 

responsabilidade de um professor de Educação Infantil, é 

neste momento da vida que as crianças aprendem os 

saberes primordiais para lidar com seus problemas e com 

a sociedade. 
 

No contexto das crianças com déficit de 

aprendizagem não ocorre o contrário, ao mesmo tempo 
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em que a criança possui um ritmo diferenciado a mesma 

apresenta saberes muito particulares, por vezes 

inimagináveis em um primeiro momento pelo professor. O 

aprendizado ocorre em diferentes sujeitos por meio de 

diferentes formas, cada pessoa possui seu tempo, tempo 

este que é diferente do outro colega, diferente do 

professor (o que a princípio parece óbvio), mas na prática 

vez ou outra surgem alguns preconceitos. Freire ressalta 

a necessidade desse tempo para o aluno, evidenciando 

que os avanços não são imediatos, mas algo processual. 

 
 

É preciso que o (a) educador (a) saiba que o 

seu “aqui” e o seu “agora” são quase sempre 

o “lá” do educando. Mesmo que o sonho do 

(a) educador (a) seja não somente tornar o 

seu “aqui - agora”, o seu saber, acessível ao 

educando, mas ir mais além do seu “aqui - 

agora”, com ele ou compreender, feliz que o 

educando ultrapasse o seu “aqui” para que 

este sonho se realiza tem de partir do “aqui” 

do educando e não do seu. No mínimo, tem 

de levar em consideração a existência do 

“aqui” do educando e respeitá-lo (FREIRE, 

1992, s/n). 
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Depreende-se que, sendo o aprendizado um 

processo que não se inicia no professor e nem termina no 

aluno, todos os envolvidos acrescentam no espaço 

pedagógico suas contribuições, suas problematizações, 

agregando sentido e valores aos conteúdos e as 

vivências, tanto na escola como fora dela. O “aqui” ao que 

se refere Freire precisa ser o ponto de partida do 

professor, o que é incomum acontecer, ao fazer seu 

planejamento o professor estabelece metas pautadas em 

objetivos que são seus, que consideram o seu “aqui”, o 

que é comum e aceitável, a discussão aqui é sobre o 

respeito as ideias e necessidades de quem se está 

avaliando, para tanto é necessário um currículo flexível, 

que atenda aos interesses do público alvo, que caminhe 

no sentido de preencher lacunas e suprir necessidades, o 

que para tanto, não pode ser linear tendo em vista que é 

na prática que as dificuldades ficam em evidência e o 

caminho é direcionado, o professor nesse sentido torna-

se mediador e descobridor do “aqui” do educando. 
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A AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS COM DÉFICIT DE 

APRENDIZAGEM E SUAS PARTICULARIDADES 

 
 
 

 

Como já foi colocado no início dessa discussão, a 

avaliação da criança com déficit de aprendizagem é um 

grande desafio para educadores e vem preocupando e 

mobilizando toda equipe escolar, uma vez que esta 

atividade é comumente entendida como um momento 

evidenciar por meio de algumas técnicas de ensino o 

conhecimento adquirido. No entanto, assim como não se 

deve avaliar todos os alunos da mesma forma, o aluno 

com déficit de aprendizagem precisa de uma atenção e 

um método diferenciado, de modo a levar em 

consideração todo e qualquer avanço perante sua 

individualidade. Avaliação implica investigar, o que 

concomitantemente implica na reforma e adaptação do 

currículo, currículo, avaliação e ensino precisam andar 

sempre juntos para uma aprendizagem significativa. 
 

Sendo a avaliação um processo contínuo e 

vinculado a todo contexto escolar é preciso que todos os 

profissionais envolvidos nesse processo sejam orientados 
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para observação do crescimento e evolução da criança, o 

documento Orientação Normativa nº 01/14 afirma que: 

 
 

Considera-se que todos (as) os (as) 
profissionais da Unidade de Educação  
Infantil são educadores(as) porque 
contribuem para a formação e crescimento 
das crianças, cuidando e educando-as. O  
(a) educador (a) da infância deve ter um 
papel fundamental como “observador e 
participativo”, que intervém para oferecer, 
em cada circunstância, os recursos 
necessários à atividade infantil, de forma a 
desafiar, promover interações, despertar 
curiosidades, mediar conflitos, garantir  
realizações, experimentos, tentativas, 
promover acesso à cultura, possibilitando 
que as crianças construam culturas infantis 
(SÃO PAULO, 2014, p. 15). 

 
 

De fato, o professor precisa de apoio de toda 

equipe escolar, é preciso um trabalho pautado em uma 

ação conjunto, aquela criança com déficit de 

aprendizagem, assim como os demais, não é tão somente 

o(a) aluno(a) do(a) professor(a), é aluno(a) da Unidade 

Educacional, da diretoria de ensino e de toda a rede de 

ensino. 
 

Sobretudo quando se fala de Educação Infantil, há 

um envolvimento maior dos alunos com toda equipe de 
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funcionários, um(a) professor(a) desta etapa de ensino 

relata que possui um(a) aluno(a) com dificuldade de 

atenção, este aluno constantemente fala com malícia 

sobre acontecimentos diversos, responde e inventa 

histórias e mentiras, o(a) professor(a) por sua vez é 

atencioso e lida com cuidado com essa criança, visto que 

conhece o contexto familiar da mesma: a mãe o trata 

grosseiramente e com xingamentos, recusa-se quando 

solicitada a comparecer a direção da escola por motivos 

de interesse de seu filho. Apesar do gênio forte e 

desafiador a criança é inteligente e por vezes 

manipuladora. Durante as refeições, a professora percebe 

que este aluno levanta constantemente da cadeira e vai 

até a cozinha repetir a refeição ou guardar o seu prato, 

sempre entra e sai rapidamente, como tal ação virou uma 

constante a professora decidiu perguntar a funcionários 

da cozinha se estava tudo bem, e descobriu que a criança 

jogava o prato com comida ou não embaixo da mesa, 

percebe-se que houve uma falta de diálogo entre os 

funcionários, como dito anteriormente nessa discussão, o 

aluno é de toda a rede de ensino e é necessário 

envolvimento de toda equipe escolar no desenvolvimento 
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e acompanhamento de suas evoluções e comportamento 

diante do meio à que faz parte. 
 

Por isto, é primordial a busca de metodologias que 

facilitem a inclusão deste aluno nas atividades realizadas, 

para isso o professor precisa tomar conhecimento das 

dificuldades apresentadas pelo aluno, da existência de 

transtornos de aprendizagens e do diagnóstico da criança 

para assim entender e prever algum tipo de 

comportamento. 
 

O uso de material concreto é de grande valia para 

desenvolver aptidões e interesse por parte do aluno, 

manuseando objetos o professor tem a oportunidade de 

observar os movimentos, perceber a sensibilidade em 

relação a toques, cheiros, sabores, assim como o que 

causa estranheza ou aversão. 
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Estratégias pedagógicas para alunos 
com deficiência intelectual com uso de 
músicas 
 
 

Maria Elza Araujo 
 
 
 

 

RESUMO 
 
 

 

A escola é um espaço de aprendizagens, de 
socialização e vínculos diversos. É no ambiente escolar 
que jovens e adolescentes passam, depois de suas 
casas, o maior tempo de suas vidas. Portanto o espaço 
escolar torna-se perfeito, para a introdução da criança e 
do adolescente ao mundo das responsabilidades. E 
uma das mais urgentes está ligada aos cuidados com 
as diferenças, com o respeito ao outro. A crescente 
divulgação de possibilidades de acesso a direitos 
assegurados nas Diretrizes Educacionais do nosso país 
faz crescer o número de crianças e jovens com algum 
tipo de deficiência ou super dotação nas salas comuns. 
Esta situação coloca-nos diante de uma questão: quais 
são caminhos que devemos tomar para atingir nas 
nossas crianças as competências e as habilidades? 
Diante dessa questão, a pesquisa contribuirá para 
conscientização e valorização do uso da música como 
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estratégia pedagógica na busca do desenvolvimento e 
prática das muitas competências. 

 

A questão que moveu esta pesquisa foi indagar sobre 
de que forma é possível usar a música para levar o 
educando a compreender os conceitos fundamentais da 
disciplina de História, na 2ª série do Ensino Médio. Esta 
questão se verá ao longo do trabalho como resolvida 
uma vez que as múltiplas inteligências são uma 
realidade. 

 

Toda observação e acompanhamento foram realizados 
no ambiente escolar e com autorização dos 
responsáveis da aluna Cinthia e para acompanhá-la em 
seu desenvolvimento farei os registros no diário de 
bordo. 

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: História; Educação Inclusiva; 
 

Cidadania. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente artigo tem por objetivo apresentar os 

resultados obtidos na aplicação de estratégias 

pedagógicas para alunos com deficiência intelectual 

com uso de músicas tendo como base o currículo do 

Estado de São Paulo para o 2º ano do Ensino Médio. 

 

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido a partir da 

observação do aluno público-alvo da Educação 

Especial (PAEE) e de pesquisas bibliográficas 

disponíveis. 

 

Ele está dividido em contextualização do trabalho 

desenvolvido com as propostas pedagógicas e leis mais 

recentes no que se refere à Educação Especial 

Inclusiva eixo do curso, caracterização do espaço 

escolar onde realizou a pesquisa e, por fim 

apresentação dos resultados obtidos e as 

considerações finais destacando a importância desta 

pesquisa para os seus participantes e para a música na 

educação básica, de forma geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[59] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

O tema justifica-se, pois, ampliará a compreensão da 

importância da permanência e do desenvolvimento 

desta parcela da sociedade, que é o público da 

educação inclusiva que aumenta a cada ano. A 

crescente divulgação de possibilidades e dos direitos 

assegurados nas Diretrizes Educacionais do nosso 

país, acredito faz crescer o número de mobilizadores 

para tão importante missão. Coloca-nos diante de outra 

questão: quais são caminhos devemos tomar para 

atingir nas nossas crianças as competência e 
 

habilidades? Diante dessa questão, a pesquisa 

contribuirá para conscientização e valorização do uso 

da música como estratégia pedagógica na busca do 

desenvolvimento e prática das muitas competências. 

 

A questão que moveu esta pesquisa foi indagar sobre 

de que forma é possível usar a música para levar o 

educando a compreender os conceitos fundamentais da 

disciplina de História, na 2ª série do Ensino Médio. 

 

O assunto é bastante atual, pois não se nega a 

importância da utilização da música para alcançar 

conhecimento. Dentro dessa temática, analisarei como 
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a música pode possibilitar a autonomia nos jovens do 2º 

ano do Ensino Médio. 

 

Parti do pressuposto de que esta habilidade está em 

consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, referência para toda Educação Básica, fez-

se necessário esta abordagem para a nossa formação 

e dessa forma estaremos contribuindo para a formação 

integrada do aluno conforme explícito no mesmo 

manual. Ao serem despertados para o gosto e o prazer 

do aprender, os discentes tornam-se adultos leitores, 

críticos e inseridos no contexto social. 
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Nos últimos tempos tem-se buscado caminhos para 

resolução de demandas pertinentes a Educação que 

atenda as demandas sociais, com especial atenção a 

questão da Educação Inclusiva. A História por ser uma 

área do conhecimento que estuda o homem no tempo e 

no espaço não poderia se eximir desse compromisso 

social e constitucional. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205 diz:  
 

” 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”. 

 
 

 

Diante de tamanha responsabilidade a pesquisa que 

resultou no trabalho que se segue pode ser 

considerada uma ação para contribuir com a 

conscientização e valorização desta conquista cidadã. 

Uma vez que a proposta é apontar caminhos para se 
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atingir o desenvolvimento cognitivo de uma parcela 

significativa da população que são os alunos com 

Deficiência Intelectual. Sendo o currículo do Estado de 

São Paulo o norteador das propostas pedagógicas e o 

caderno do aluno um elemento didático importante a 

ser utilizado, nesta proposta foram considerados e 

feitas as adequações necessárias ao desenvolvimento 

cognitivo da aluna em observação (Deficiente 

intelectual), do 2º Ano do Ensino Médio da Escola 

Estadual Romeu Montoro. É uma das escolas 

prioritárias da Leste 4. Com cerca de 1785 alunos 

sendo que os maiores desafios dos seus profissionais 

estão relacionados a promover inclusão dos estudantes 

da Educação Especial e possibilitar a permanência de 

todos, evitando a evasão escolar. O Projeto Político 

Pedagógico outro importante documento, na questão de 

dinamizar e enriquecer as aulas propõe a adoção de 

critérios diferenciados com enfoques a superar as 

dificuldades dos discentes. Diante dessa questão a 

pesquisa está inserida uma vez que é justamente esta 

proposta buscar caminhos para uma escola inclusiva. 
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As temáticas que envolvem o estudo de História para 

esta etapa da educação básica serão as apontadas na 

proposta curricular do Estado de São Paulo, como já foi 

mencionado. E para a abordagem destes temas a 

música será inserida como a principal estratégia de 

adequação. Deixo claro que o trabalho não será 

pautado em analise história com base em produções 

musicais, mas sim a utilização do gênero paródia 

musical para a compreensão dos temas propostos que 

são os seguintes. 
 

- 1º Bimestre 

 

- “Renascimento e Reforma Religiosa: 

características culturais e religiosas da Europa no 

início da Idade Moderna; 

 
- Formação e características do Estado Absolutista 

na Europa Ocidental. 

 
- 2º Bimestre 

 

- A Europa e o Novo Mundo: relações econômicas, 

sociais e culturais do sistema colonial; Iluminismo 
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e Liberalismo: revoluções inglesas (século XVII), 

francesa (século XVIII) e independência dos 

Estados Unidos 

 

- 3º Bimestre 

 

- Império Napoleônico e Independências na 

América Latina; 

 
- A Revolução industrial inglesa (séculos XVIII e 

XIX); 

 
- Processos políticos e sociais no século XIX na 

Europa. 

 
- 4º Bimestre 

 

- “Formação das sociedades nacionais e 

organização política e social na América e nos 

EUA no século XIX: Estados Unidos e Brasil 

(expansão para o oeste norte-americano, Guerra 

Civil e o desenvolvimento capitalista dos EUA / 

Segundo Reinado no Brasil) 
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- “A República no Brasil – as contradições da 

modernização e o processo de exclusão, política, 

econômica e social das classes populares” 

 

A estes conteúdos podem ainda inserir, nos planos de 

aulas outros temas como os transversais apontados 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História. 

Devido à complexidade dos e do pouco tempo 

disponível com a turma, pois as aulas de História no 

segundo ano do Ensino Médio são apenas duas 

semanais os temas transversais não foram 

contemplados. 

 

Acreditando na formação do aluno para torná-lo 

participativo e critico que reconheça a importância da 

História para compreensão de sua realidade e assim 

saber posicionarem-se diante de questões próprias de 

seu tempo e espaço geográfico os temas aqui 

apontados foram trabalhados com o objetivo de 

promover uma educação nos moldes em que Paulo 

Freire defendia acima de tudo política comprometida 

com a realidade em que os grupos se inserem. Pautada 

nesta ideia e no que aponta KORNHABER como 
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necessário para as sociedades futuras “... As escolas 

precisam ter sucesso não apenas pra uma elite, não só 

com uma minoria...” (KORNHABER. 2003:271). 

 

Os conceitos priorizados foram trabalhados para que o 

aluno se aproprie do conhecimento e possam atuar 

como agentes transformadores de sua realidade. O que 

não poderia ser diferente, pois pensar em uma proposta 

de ensino sem buscar compreender suas teorias de 

sustentação seria retroceder no campo cientifico. É não 

considerar as evoluções da ciência histórica. Seria por 

sua vez reviver um período histórico em que a História 

era pautada no estudo de vultos políticos tidos como 

heróis. Dependente da seleção das informações 

utilizadas e presidida pela definição de uma verdade 

única (positivista). 

 

O estudo dos temas foi realizado considerando as 

teorias, pois as compreender é o ato critico de 

pensamento sobre a realidade, um ato que envolve não 

apenas a capacidade de abstração (pensamento), 

como também os sonhos, os projetos, as paixões 

humanas. É um conjunto organizado de princípios e 
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regras para explicar uma série de fatos, na verdade, 

para explicar o mundo. No entanto, não se conhece 

teoria que explique satisfatoriamente a totalidade das 

transformações realizadas pelo homem. 

 

Hoje, a concepção de conhecimento histórico exige 

uma construção de conhecimento que possibilite 

interagir com o meio em que se vive. Que saia do local 

e caminhe para o global. Um professor que não se 

preocupar em contextualizar os conceitos e modelos 

explicativos, provavelmente não costuma pensar muito 

a respeito de suas ações. Para concluir, vale destacar a 

importância de ligar um assunto, tema ou problema a 

outro. Isso é fácil quando sabemos o que ensinamos e 

por que ensinamos. Isso produz lógica e facilita a 

aprendizagem de conceitos e ferramentas das quais 

nossos alunos valer-se-ão para construir seus próprios 

caminhos e interpretações do mundo atual e passado. 

 

Sabemos que o educador que tem a responsabilidade 

de buscar caminhos para promover a autonomia nos 

discentes não está fazendo nada mais que atender as 
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legislações vigentes e os acordos internacionais como o 

de Salamanca. 

 

“Acreditamos e Proclamamos que: 
 

• toda criança tem direito fundamental à educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o 

nível adequado de aprendizagem, 

 
• toda criança possui características, interesses, 

habilidades e necessidades de aprendizagem que são 

únicas, 

 
• sistemas educacionais deveriam ser designados e 

programas educacionais deveriam ser implementados 

no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de 

tais características e necessidades, 

 
• aqueles com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, que deveria 

acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 

 
• escolas regulares que possuam tal orientação 

inclusiva constituem os meios mais eficazes de 
 
combateratitudesdiscriminatóriascriando-se 
 
 
 
 

 
[69] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade 

inclusiva e alcançando educação para todos; além 

disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à 

maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 

última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional1” 
 

Nas últimas décadas, vem crescendo os debates e a 
luta por uma educação inclusiva. Como se pode verificar 
nesta colocação de ROSSATO em sua dissertação 
Queixa Escolar e Educação Especial: Intelectualidades 
Invisíveis (2010:17) 
 

“A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, 
numa resolução aprovada pela 

 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
em 09/12/75, promulga que as pessoas com deficiência 
estão em pé de igualdade com as demais, ou seja, têm 
os mesmos direitos civis e políticos; mas esclarecemos 
que “(...) os direitos civis e políticos estabelecidos são o 
limite da democracia liberal, uma vez que não há 
igualdade no plano econômico” 

 

Dessa forma é responsabilidade de todos a promoção 

de caminhos para se alcançar este propósito. 
 
 
 
 
 
1 http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf ( 
Acesso em 05/03/2015) 
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A questão apresenta imensos desafios às sociedades. 

Como possibilitar a inserção nos espaços que lhe são 

de direitos. Mediante a complexidade e premência da 

questão focamos em um trabalho que tem por 

fundamento que o sujeito compreenda e torne-se 

agente de transformação e de responsabilidade social. 

Para tanto cabe salientar uma das definições de 

aprendizagem apresentadas por Patrícia Fraeda 

Trentini em seu estudo sobre a MÚSICA NA ESCOLA: 

UM DESAFIO PARA OS EDUCADORES 

 

“A aprendizagem é uma mudança na capacidade 

humana, se manifesta através de uma mudança de 

comportamento, com caráter de relativa permanência e 

que não é atribuível simplesmente, ao processo de 

maturação, mas ocorre quando o indivíduo interage 

com o meio ambiente”. (GAGNÉ, apud FRAEDA, 

2011:21). 

 

A música é um facilitador desta interação com o meio e, 

portanto, importante para no processo de ensino 

aprendizagem tanto para alunos com ou sem 
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comprometimento cognitivo. E como aponta Patrícia 

fica a critério do professor esta inserção musical. 

 

“Fica claro, então, que o principal responsável pela 

oferta deste ambiente de aprendizagem musical é o 

professor, o qual não necessita de formação específica 

em música, mas sim de comprometimento com sua 

disciplina, boa vontade, dedicação e estudo, buscando 

metodologias que sejam aplicáveis no ensino da música 

na escola” (FRAEDA, 2011:21) 

 

Escolhi usar paródias para fazer as adequações 

necessárias do conteúdo para a aluna PAEE foco de 

minha pesquisa. Todas as produções utilizadas foram 

pesquisadas por mim e acrescentadas aos textos, 

imagens, leituras, filmes e outras fontes históricas 

utilizadas com os temas propostos. Pautada na ideia de 

que a paródia é uma recriação de um texto, a sua 

reescrita possui um caráter contestador, irônico, 

humorístico, e principalmente lúdico ficando difícil a não 

aceitação por parte dos alunos. A estas letras embora 

possam ser feitas muitas leituras interpretativas levando 

em conta as conjunturas de produção e trajetórias dos 

 
 
 
 

 
[72] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

seus autores a que necessariamente me interessa e a 

extração de informações contidas em suas narrativas. 

Tal qual se analisa um texto literário com o mesmo 

propósito. Não é que os outros tipos de analises não 

sejam importantes é que contidos nos planos de aulas 

os caminhos percorridos para se alcançar os objetivos 

já foram contemplados restando à finalização do tema 

com a paródia. Como está a seguir 
 

ILUMINISMO 
Música: Garçom (Reginaldo Rossi) 
 

PARTE I 
Rousseau, na lei todo mundo é igual. 
O povo mandar é legal. 
Cuidado com o tal de Voltaire. 
 

PARTE II  
Ô John, o homem é um papel em branco. 
Por isso estou lhe sendo franco. 
Sua mente vamos iluminar. 
 

PARTE III  
Saiba que o Diderot resolveu inventar 
a Enciclopédia para a organizar  
tudo aquilo que o homem conseguiu pensar. 
 

PARTE IV 
Eu sei que Montesquieu vai querer dividir 
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o Estado em três para poder controlar 
o modelo inglês que quer implementar. 
 

REPETIR PARTES I, II E III. 
 

PARTE V  

Eu sei que o Iluminismo vai provocar uma 
série de coisas que ainda vão rolar. Afinal 

para a ciência o que importa é a razão2. 

 

Patrícia Fraeda em seu texto apresenta os ganhos da 

utilização da temática musical para o desenvolvimento 

de saberes. Já Kátia Maria Abud com sua abordagem 

sobre o uso da música popular no ensino de história 

serve como direcionamento para elaboração das 

estratégias pedagógicas com o uso de música em sala 

de aula e completando essa questão de como usar a 

música Marcia Roseane traz a luz experiências feitas 

com sons alternativos. Este último serviu para conhecer 

propostas diferenciadas, mas não foram utilizadas. 

 

O que os autores defendem presenciei em sala de aula 

no ano de 2014. Quando se aproximava o final de cada 
 
 

2 Fonte: disponível em   
http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/03/trabalho-com-musica-
iluminismo.html acesso 01/11/2015 
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conteúdo trabalhado a aluna deficiente intelectual 

observada para desenvolver este trabalho sabendo que 

conheceria uma música que abordaria as questões 

debatidas em sala demonstrava-se contente. Para 

preservar sua integridade será denominada de Sueli. 

Para ela que não é alfabetizada o uso da música não 

era apenas a possibilidade de aprendizagem era mais 

que isso. Era seu momento como protagonista, pois 

aprendia rapidamente a letra e a melodia. Embora seja 

uma jovem de 19 anos suas atitudes são de uma 

criança e como tal cantava e incentivava os demais a 

segui-la. O interessante disto é que quem me indicou o 

caminho para o uso da música em sala de aula foi a 

própria aluna. Sabendo que ela gostava de cantar, pois 

vinha me perguntar sobre determinadas músicas no 

decorrer das aulas. Aproveitando este interesse resolvi 

buscar músicas que pudessem ser acrescidas as aulas. 

Confesso que não tinha ideia de que música usaria. 

Pesquisando me deparei com várias paródias 

desenvolvidas por professores de cursinhos que 

poderiam ser utilizadas. Escolhi uma adequada ao tema 

que estava desenvolvendo naquela época e apliquei 
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como síntese explicando onde a letra se referia ao que 

já havia sido trabalhado. Nesta situação de 

aprendizagem quando já os preparava para as 

avaliações que proponho a cada tema desenvolvido 

resolvi usar apenas a letra da música como conteúdo 

para a avaliação. Expliquei que quem aprendesse a 

cantar ficaria mais fácil para lembrar-se na hora de 

responder as questões da prova que seria dissertativa. 

Os demais alunos fizeram um pouco de protesto, pois 

para eles parecia infantil aquele aprendizado. Para 

convencê-los mostrei o vídeo do professor autor da 

paródia cantando com os universitários. Embora nem 

todos tenham se convencido com a demonstração do 

vídeo, ficou acertado que seria assim a avaliação. O 

resultado da avaliação serviu para provar que saber 

cantar os colocou em situação de destaque, pois na 

hora de responder as questões lembraram-se da letra e 

se saíram muito bem. Os resultados foram 

surpreendentes. A aluna Sueli soube expressar-se 

sobre o conteúdo, pois aprendeu em ritmo musical as 

passagens do processo, no caso revolucionário francês 

do século XVIII. Com o sucesso desta sequência 
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didática passei a aplicar aos outros conteúdos a mesma 

estratégia. E os resultados se assemelharam. Com a 

sistematização do trabalho foi possível estabelecer uma 

rotina a qual a aluna começou a se identificar. 

Chegando ao ponto de que as vezes que me 

encontrava nos espaços da escola e que naquele dia 

não teríamos aulas, para deixá-la a par do que iríamos 

aprender lhe apresentava o plano de aula da semana 

que sempre estava entre meus materiais. Então mesmo 

não sabendo ler ela identificava imagens e outros 

elementos que já tínhamos abordado e em que 

momento entraria a paródia. Na sala de aula não era 

diferente ela falava para os alunos o tema da aula. 

Como era muito aceita no grupo não havia 

questionamentos. Com o tempo perguntava o que 

iríamos aprender e se referia a algo que já tínhamos 

visto em aulas anteriores. Com este envolvimento veio 

o desejo de produzir nossa própria paródia e aconteceu 

com a música Bolacha de Água e Sal do grupo Palavra 

Cantada criamos a paródia Gostar de História que ficou 

assim. 
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Quando eu entrei na escola. 
 

Eu nada sabia de História. 
 

E com o tempo ficou ainda pior. 
 

O que eu aprendia, eu logo esquecia. 
 

Mas agora tudo é diferente. 
 

To precisando impressionar 
 

E me disseram que o melhor caminho 
 

É cantar 
 

Para aprender História. 
 

Nas últimas décadas, vem crescendo os debates e a 

luta por uma educação inclusiva. Dessa forma é 

responsabilidade de todos promoverem caminhos para 

se alcançar este propósito. 

 

A questão apresenta imensos desafios às sociedades. 

Minhas reflexões serão pautadas nos problemas 

sempre visando à sua superação. Mediante a 

complexidade e premência da questão, focamos em um 

trabalho que tem por fundamento que o sujeito 

compreenda e torne-se agente de transformação e de 
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responsabilidade social. Cada autor selecionado é uma 

referência para o aprofundamento dos questionamentos 

que envolvem a produção do trabalho aqui anunciado. 

No texto de FRAEDA, (2011) está presente a 

fundamentação teórica necessária ao desenvolvimento 

do tema. Esta autora coloca que a partir do momento 

que o aluno se envolve com o repertorio musical 

compreendendo sua verdadeira essência amplia sua 

visão de mundo. Já ABUD, (2005) com sua abordagem 

sobre o uso da música popular no ensino de história 

serve como direcionamento para elaboração das 

estratégias pedagógicas com o uso de música em sala 

de aula. Ainda sobre essas estratégias, CHIQUETO, 

(2009), traz a luz experiências feitas com sons 

alternativos. FREIRE, sendo uma referência para 

educadores não pode deixar de ser consultado 

principalmente pela sua defesa de que o docente deve 

criar possibilidades para desenvolver o conhecimento. 

Nesse sentido MELO (2008) dialoga com ele, pois 

aponta os benefícios do uso da música” cria 

possibilidades” para desenvolver não só em discentes 

com deficiência intelectual, mas com todos e nas várias 
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áreas do conhecimento. MAURICIO, (2008 aborda a 

importância do brincar, ou seja, o lúdico no processo de 

ensino aprendizagem. Lúdico este que pode ser 
 

desenvolvido com acompanhamento musical. 

GARDNER, (2003) em seu capítulo “A organização do 

cérebro” discute como se dá a organização cerebral 

para o conhecimento e MELO (2008) com seu estudo 

intitulado A MÚSICA: Um caminho para o 

desenvolvimento do deficiente intelectual. Segundo este 

autor a música é uma linguagem que beneficia a 

linguagem motora, o raciocínio, a memorização e a 

atenção desenvolvimentos importantes a serem 

atingidos no espaço escolar. Enfim cada um é como já 

citei anteriormente fundamental para compreender e 

apontar caminhos para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

UNIVERSO DA PESQUISA 
 

A escola Estadual Romeu Montoro está localizada no 

extremo da Zona Leste. É uma das escolas prioritárias 

da Leste 4. Com cerca de1785 alunos os maiores 

desafios dos seus profissionais estão relacionados a 
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promover inclusão dos estudantes da Educação 

Especial e possibilitar a permanência de todos, evitando 

a evasão escolar. 

 

O Projeto Político Pedagógico na questão de dinamizar 

e enriquecer as aulas propõe a adoção de critérios 

diferenciados com enfoques a superar as dificuldades 

dos discentes. Diante dessa questão, a pesquisa está 

inserida uma vez que é justamente esta proposta 

buscar caminhos para uma escola inclusiva. Diante 

desta situação, optei por planos de aulas com inserção 

de análise textual do gênero música (paródia) pautada 

em autores, como ABUD, (2005) que defendem a 

grande contribuição, que a adoção deste gênero textual 

pode trazer para o desenvolvimento de competências e 

habilidades. E de MELO (2009) que completando a 

ideia do autor anterior escreveu um artigo intitulado A 

MÚSICA: Um caminho para o desenvolvimento do 

deficiente intelectual. Todos importantes para 

efetivação desta tarefa. 

 

 

PARTICIPANTES 
 
 
 
 
 
 

[81] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

Para preservar a integridade da aluna do 2º F do Ensino 

Médio da escola Estadual Romeu do ano de 2014 a 
 

denominei de Sueli nome fictício. Optei por desenvolver 

minha pesquisa com esta aluna por lembrar de sua 

reação ao participar de uma aula em que a atividade 

realizada teve o uso de música. Toda observação e 

acompanhamento está sendo feito no ambiente escolar 

e com autorização dos responsáveis mesmo ela sendo 

maior de idade. Para acompanhá-la 
 

utilizei o diário de bordo. A aluna tem 19 anos é 

encantadora e tem uma vontade enorme de aprender, 

porém sua deficiência a limita bastante. Até as 

habilidades menos complexas como, coleta e seleção 

de dados e estabelecer relações entre texto e imagem 

ela tem dificuldade para realizar é preciso acompanhá-

la. Ela estuda conosco desde o ano de 2013, mas 

apenas este ano de 2014 estou como sua professora. 

 
 

INSTRUMENTOS 
 

Para realizar a pesquisa utilizei como instrumento o 

diário de bordo. A opção por este instrumento de 
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observação se deu pelo fato da complexidade do 

acompanhamento. Uma aluna que não sabe ler nem 

escrever no Ensino Médio é um grande desafio. E com 

o diário de bordo podemos perceber as angústias e os 

anseios de cada um dos envolvidos, que no caso é esta 

jovem, possibilitando interferir positivamente para o 

desenvolvimento, no caso cognitivo. 

 

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 
 
 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa Redefor 

Educação Especial e Inclusiva intitulada “Rede de 

educação inclusiva: Formação de Professores nos 

âmbitos de Pesquisa, Ensino e Extensão”, aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE), da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), UNESP, 

campus de Presidente Prudente, SP, sob o nº 

26341614.3.0000.5402, cujo parecer nº 173.558 é 

datado de 07 de dezembro de 2012. Para dar início ao 

trabalho realizado procurei a escola que me apresentou 

seu laudo médico e o registro de uma entrevista 

realizada pela coordenação com sua mãe. Onde a mãe 

expõe principalmente como a aluna se sente ao vir para 
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a escola. Segundo ela, o ambiente escolar faz bem 

para a filha, pois a mesma gosta de vir e fala muito dos 

colegas e professores. Com estes documentos pude ter 

conhecimento da situação médica da discente e sua 

percepção sobre a escola. Elementos importantes para 

partir para a observação e estabelecimento das 

estratégias a serem realizadas. Observações estas que 

foram realizadas ao término de cada dia em que estive 

com a discente durante o ano letivo. No início do ano 

letivo tínhamos as duas aulas de cinquenta minutos em 

dias diferentes. Percebendo a dificuldade para obter os 

registros por ser curto o tempo pedi à direção, no que 

fui atendida, para que as aulas fossem no mesmo dia. 

Então passamos a nos encontrar uma vez por semana, 

contudo com um tempo maior de permanência. As 

anotações decorreram dos acontecimentos deste 

contato. O seu acompanhamento foi realizado por 

gravações e o professor como escriba devido à 

dinâmica da sala. Que não possibilita paradas longas 

para registros. Estes registros sonoros depois 

transcritos no diário de bordo. Ela reconhece as letras 

do alfabeto, mas não constrói as palavras o que impôs 
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a necessidade de trabalhar com gravações uma vez 

que a participação, interação e entendimento foram 

realizados oralmente. Ela também tem uma memória 

visual incrível habilidade importante para o 

conhecimento histórico. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS. 
 

Leituras das bibliografias e análise dos relatos de 

prática. A pesquisa é qualitativa, pois os dados 

recolhidos não possuíram estrutura rígida. O 

recolhimento dos relatos partiu de perguntas abertas, 

analise de imagens, de paródias e muitas vezes de 

depoimentos livres do que havia sido discutido em sala 

aula, o que se torna ainda mais vasto o universo do 

depoente resultando em analises qualitativas. 

 
 

RESULTADOS E ANÁLISES 
 

 

Os resultados do trabalho foram promissores tanto para 

a aluna DI como para os demais envolvidos. A sala 

tornou-se conhecedora de diversos assuntos que 
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envolvem a Deficiência Intelectual. Como as leis que 

possibilitam estes jovens de estarem em sala de aula 

convivendo com outros jovens e podendo desenvolver 

potenciais e sendo respeitados nos seus limites. No 

início do ano letivo muitas foram às vezes que adentrei 

a sala de aula e presenciei a aluna sentada isolado dos 

demais. À medida que as intervenções foram sendo 

efetivadas, ela passou a sentir-se parte daquele grupo, 

pois adorava aprender a cantar enquanto os demais se 

mostravam mais tímidos. Envolvidos pelo seu 

envolvimento com as aulas com o uso das paródias as 

barreiras foram sendo rompidas e consequentemente 

passou a ser aceita nas rodas e nos grupos para 

realização das atividades. Não encontrei um autor 

especifico que tenha trabalhado com paródias como 

estratégias pedagógicas, mas lendo autores como 

CHIQUETO que colocam que “A linguagem musical se 

dá pela exploração, pela pesquisa e criação, e pela 

ampliação de recursos, respeitando as experiências 

prévias, a maturidade, a cultura do aluno, seus 

interesses e sua motivação interna e externa” ( 2010:4) 

passei a fazer as adaptações para a minha aluna 
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respeitando seus limites e possibilitando avanços no 

seu aprendizado com o uso das paródias em planos de 

aula. A sensibilização musical apresentada por ela foi o 

grande ganho desta introdução de paródias em cada 

plano de aula considero que a o uso desta estratégia a 

tirou do isolamento e a fez-se entrar no mundo das 

descobertas. Ela descobriu-se capaz de aprender de 

outras formas. Não foi possível alfabetizá-la, mas 

acredito ter contribuído para a sua motivação de 

aprender cada vez mais. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 
 

 

Este trabalho teve a legislação vigente como 

documentos norteadores, uma bibliografia como 

sustentação teórica e o estudo de caso como foco para 

desenvolver as estratégias de adequações para o 

currículo de História para o 2º ano do Ensino Médio 

para a aluna deficiente intelectual. 

 

A Educação Inclusiva apresenta imensos desafios às 

sociedades e junto com estes a necessidade de 

enfrentamentos para minimizar as deficiências de 
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atendimento a esta parcela significativa da sociedade. 

As reflexões foram pautadas na busca de soluções para 

os problemas de aprendizado e com poucos recursos 

foram apontadas possibilidades com o uso de paródias 

musicais. Não resta dúvida de que o lugar destes 

alunos da Educação Especial é em salas de aulas 

comuns. O que não se pode negar é que a estrutura da 

escola tanto física quanto organizacional não é 

apropriada para um aprendizado completo. O ambiente 
 

é de muito barulho e com poucos recursos como os 

midiáticos. O caminho é o investimento em educação 

que priorize medidas que contemplem o atendimento as 

suas necessidades. No caso desta jovem a música 

possibilitou principalmente interação com o grupo, 

motivação e certo conhecimento históricos, ficando 

ainda um grande déficit no quesito letramento 
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL 
Aline Andrade Reis 

 

Aspectos Historiográficos do 
Atendimento ao Surdo 
 

Para conceitualizar a formação docente na 

educação de surdos, um processo histórico austero 

precisa ser exposto, um estigma de diferenças que foi 

construído no decorrer da história da civilização, 

direcionado pela hierarquia e poder. A educação das 

tribos, antes igualitária e acessível tornou-se a 

educação que difundia um processo de auto formação 

restrito a poucos privilegiados de uma classe 

dominante. Nômades em sociedades primitivas 

empregavam a praxe de excluir os inadequados a rotina 

da tribo. 

 

Na idade antiga, crianças com “deficiências” 

eram consideradas indivíduos subumanos. No Egito 

antigo, o surdo era reconhecido como aquele que 

poderia se comunicar com os deuses, assim, era 

exaltado, por não comunicar–se com os demais. 
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Na Índia por volta do ano 2000 a.C as relações 

religiosas estabeleceram terríveis conflitos em uma 

sociedade dividida em castas fechadas, ou seja, classes 

de pessoas que se diferenciavam dos demais por serem 

superiores espiritualmente, como discorre Aranha 

(2006, p. 48) por crença, todos acreditavam se originar 

do Deus Brahman, assim, os cidadãos brâmanes eram 

superiores por terem sido gerados a partir da cabeça do 

Deus. 

 

Como controvérsia existia cidadãos denominados 

párias que eram sujeitos sem nenhuma origem divina, 

eram considerados miseráveis e intocáveis por serem 

impuros. Os brâmanes tinham acesso ao estudo, cursos 

superiores da época os quais contemplavam gramática, 

literatura, astronomia, matemática, filosofia, religião, 

entre outros. 

 

Os párias em comparativa com os surdos, 

escravos e deficientes que habitavam as cidades 

romanas e gregas eram considerados subumanos a 

eles restava a estagnação e discriminação. (ARANHA, 

2006, p. 48). 
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É fundamentado o fato de que em sociedades 

como Esparta e Atenas, entre outras, a eliminação e 

abandono de pessoas reconhecidas como “monstros e 

hereges” devido a restrições físicas ou cognitivas 

ocorria de forma corriqueira, legitimada pelos costumes 

da época, o homem assim como na contemporaneidade 

criava uma seleção não natural, onde apenas os “fortes” 

sobreviviam. (RODRIGUES & MARANHE, 2010, p. 14-

15).1 
 

A partir de uma referência de Plutarco (filósofo de 

origem grega que ensinou em Roma e evidenciava a 

relevância da beleza e da música) Ponce (2001, p. 65) 

discorre sobre uma fala de Catão (234-149 a.C) 

(pensador romano que defendia a tradição contra 

influências externas e fortalecimento das raízes 

romanas, escreveu dois livros sobre educação ainda 

não encontrados) podemos analisar como os escravos 

que possuíam limitações congênitas ou adquiridas em 

guerra eram reconhecidos: 
 
 
1 <http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/livro_2.pdf> 
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Catão não só martirizava os seus 
escravos como os instruía em certas 
artes, para vendê-los mais caro 
posteriormente; não só os abandonava, 
como o ferro velho, os escravos 
inservíveis como cobrava uma taxa dos 
que queriam se divertir com suas 
escravas. (PONCE, 2001, p. 65). 

 

Catão era árduo crítico da influência grega sobre 

a sociedade romana, o autor ainda menciona que Catão 

acusava a sociedade grega de modificar de forma 

prejudicial a cultura romana. 

 

Em analogia ao tratamento dispensado por Catão 

aos sujeitos considerados anormais, citaremos Aranha 

(2006, p. 90-91) que discorre sobre o período que 

fundamentava a segregação histórica e marginalização 

do surdo a nível mundial, pois, também ocorriam fatos 

importantes para a pedagogia, é vital ressaltar que 

esses acontecimentos na sociedade atual, ainda 

influenciam a visão global da maioria das pessoas 

frente ao sujeito surdo. 

 

Em condição relevante no período da República 

romana a sociedade emergente eclodia de maneira 
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multíplice. Sobre as escolas elementares particulares 

que emergiam, estas eram conhecidas como as escolas 

do “ludi magister” (“ludi”, jogo, “magister”, mestre) onde 

dos sete aos doze anos de idade as crianças aprendiam 

a ler, escrever e contar. (ARANHA, 2006, p. 90-91, grifo 

do autor). 

 

Os sujeitos surdos tidos como anormais não 

podiam participar e usufruir do estudo nesses espaços. 

A autora relata que os jovens tinham acesso a 

“disciplinas reais” dentre elas geografia, aritmética e 

astronomia, além do aprimoramento da fala, a oratória. 
 

Com o passar do tempo a educação exigiu 

aprimoramento e os reitores, que eram uma espécie de 

professores mais respeitados e bem remunerados, 

assumiram um nível superior de educação, desta forma, 

a partir do século I a.C as escolas superiores foram se 

desenvolvendo e crescendo no Império romano e 

apenas os poderosos tinham acesso a ela e 

caracterizavam-se jovens que estudavam política, 

direito, disciplinas reais, filosofia e além de tudo, 
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viajavam para a Grécia como complementação de sua 

formação. (ARANHA, 2006, p. 90-91). 

 

A partir do que discorre a autora podemos 

analisar a importância da boa formação para sucesso 

na sociedade atual referente ao aspecto cognitivo e 

letramento do surdo e demais elementos da sociedade. 

 

Segundo Soares (2005, p. 19) na idade moderna, 

Girolamo Cardano (1501- 1576) foi apontado por 

(QUIRÓS E GUELLER, 1966: 235-237) como um dos 

primeiros educadores de surdos no século XVI, o 

médico italiano estudou o caso de seu filho surdo e 

defendeu a ideia de que o surdo poderia ser educado 

em uma perspectiva de escrita e que a mudez não 

limitava o surdo a adquirir conhecimento. 

 
[...] Cardano, em suas investigações 
mostrou estar mais interessado em 
demonstrar a capacidade do surdo para a 
aprendizagem (apesar de não constar 
nada a respeito do que o surdo deveria 
aprender), coloca a escrita como recurso 
intermediário para se chegar a algum tipo 
de conhecimento que, no caso, não 
parecia ser a língua oral, pois Cardano 
não faz referencia às possibilidades do 
surdo aprender a falar. (SOARES, 2005, 
p.19). 
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Conforme Quirós & Gueler (1966, p. 243-249) 

citados por Soares (2005, p. 19), Cardano viabilizava a 

capacidade de reflexão e absorção de conhecimentos 

por parte do sujeito surdo, a partir do renascimento, 

médicos passaram a se dedicar ao estudo da fala do 

surdo e as possibilidades de aprendizagem dos surdos. 

Assim, o interesse de diversos pesquisadores referente 

à educação de surdos difundiu-se. 

 

Ainda de acordo com os autores, Pedro Ponce de 

Leon (1520-1584) dedicou- se à educação de surdos 

filhos de membros da corte espanhola e por 

pertencerem a famílias renomadas, o trabalho de Leon 

foi reconhecido em toda a Europa, sendo considerado o 

primeiro a educar surdos. 

 

Em contrapartida, Strobel (2009. p. 16) afirma 

que é preciso comprovar cada fato histórico a partir de 

pesquisas mais profundas, assim, com base na escrita 

de Berthier, cita que seria um erro delegar a Ponce de 

Leon o mérito de ter sido o primeiro professor de 

surdos.2 
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Ainda tratando de professores espanhóis, 
Berthier nos revela sua indignação ao ver 
Juan Pablo Bonet (1570-1629), autor do 
livro: “Arte para enseñar a hablar a los 
mudos”, creditar a si a descoberta de 
como ensinar o surdo a falar. Segundo 
Berthier, tal crédito poderia ser 
reivindicado por seu rival Ramirez de 
Carrion, que era surdo congênito e teve 
sucesso no julgamento dos críticos de 
seu tempo, em um experimento com 
Emmanuel Philibert, o príncipe surdo de 

Carignan. 2 

 

 

Como discorre a autora, Ponce de Leon não teria 

deixado sua obra escrita para comprová-la, um dos 

motivos seria o segredo que rondava os métodos de 

ensino para surdos devido ao egoísmo de muitos 

pesquisadores da época. 2 

 

Na Espanha, um homem recebeu o título de 

Marques de Frenzo, devido sua iniciativa e pesquisas 

para a educação de surdos, ele publicou o primeiro livro 

voltado para esta temática. (REILY, 2007, p. 321). 

 
2<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspeci  
fica/historiaDaEducacaoDeSurdo  
s/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf> 
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Conforme Reily (2007, p. 321) este homem era 

Juan Pablo Bonet (1579-1623) em seu livro “Reducción 

de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos” 

(1620) defendia também o ensino do alfabeto manual. A 

ideologia defendida por George Dalgarno em utilizar a 

língua de sinais, o alfabeto manual e leitura labial 

originou-se nas concepções de John Bulwer (1614-

1684) estudioso que defendia que a língua de sinais 

poderia auxiliar o surdo a se expressar da mesma 

maneira que um usuário da língua oral. 

 

Relembramos a ressalva de Strobel (2009. p. 16- 
 

28) que é preciso avaliar os fatos históricos e a partir do 

discorrido pela autora mencionamos que o primeiro 

professor de surdos na França foi provavelmente Jacob 

Rodrigues Pereire (1715- 1780) sendo reconhecido pela 

academia Francesa de Ciências por ter oralizado sua 

irmã surda e pelo trabalho no âmbito educacional 

desenvolvido com surdos na época. 2 
 

Uma personalidade muito conhecida foi o abade 

Charles Michel de L’Epée (1712-1789) que iniciou suas 

pesquisas e um árduo trabalho quando conheceu duas 
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irmãs gêmeas surdas, os gestos utilizados pelas 

garotas para se comunicar instigaram-no e L’Epée 

iniciou suas pesquisas lecionando para surdos em sua 

residência sendo auxiliado financeiramente pela família 

dos surdos que atendia, além disso recebia doações. 

(STROBEL, 2009, p. 20-22). 2 

 

O abade L’Epée utilizava o que denominava 

como “Sinais metódicos” uma combinação da gramática 

francesa e da língua de sinais que procurou aprender 

com os próprios surdos. (REILY, 2007, p. 322-323). 

 

Como diversos pesquisadores revolucionários o 

abade L’Epée recebeu críticas severas dos que não 

concordavam com seus métodos, estes eram os 

educadores oralistas dentre eles estava Samuel 

Heinicke (1729-1790) que foi o propulsor do método 

alemão do oralismo puro, neste, a fala era exaltada e a 

base para ensinar o surdo “a falar”. (STROBEL, 2009, p. 

21-22).2 

  
2<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspeci 

fica/historiaDaEducacaoDeSurdo  
s/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf> 
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A primeira escola pública para os sujeitos surdos, 

destacada por Strobel (2009. p. 20-29) foi fundada por 

L’Epée em 1799, era o denominado Instituto para 

Jovens Surdos e Mudos de Paris. O inovador 

pesquisador acreditava em algo que o destoava de 

muitos, que os surdos eram sujeitos reflexivos e críticos 

igualmente aos demais sujeitos que compunham a 

sociedade da época, tendo a concepção de que era 

muito mais valido ensinar os surdos os sinais para 

comunicação do que os ensinar a falar. Os gestos 

defendidos por L’Epée originaram o que hoje 

conhecemos por Língua de Sinais francesa.2 

 

Torna-se interessante ressaltar que o filosofo 

Jean Jacques Rousseau (1712- 1778) tinha um ideário 

inovador como discorre Ponce (2001, p.133) bem como 

L’Epée. Em analogia, Rousseau acreditava no povo 

como ativo e soberano, que nasce livre, porém, torna-se 

prisioneiro da própria sociedade. Rousseau fez emergir 

uma revolução na pedagogia da época ao centrar as 

ações pedagógicas no aluno e não no professor, em 
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comparativa, acreditou na reflexão vinda do estudante, 

bem como L’Epée reconheceu a reflexão no surdo. 

 

Strobel (2009. p. 16-29) relata que Alexander 

Grahan Bell (1847-1922) foi um defensor do oralismo, 

fundou a escola para professores surdos, em Boston, 

este foi filho de Alexander Melville Bell um professor de 

surdos que elaborou o código de símbolos denominado 

“Fala Visível” ou “Linguagem Visível” que utilizava a 

repetição de movimentos para o ensino de surdos. O 

filho de Melville, Graham Bell, influenciou a votação do 

Congresso de Milão, evento patrocinado por 

especialistas ouvintes na área da surdez que defendiam 

o método do oralismo puro idealizado por Grahan Bell, 

que fora um árduo defensor da escola oralista e antes 

mesmo do Congresso de Milão, na Itália, já defendia o 

método oral puro para ensinar surdos.2 

 

A ideologia dos especialistas que organizaram e 

contribuíram para confirmar a culminância do 

Congresso de Milão, conforme Strobel (2009. p. 26-31) 

corroborava a concepção de que, a Língua de Sinais 

prejudicava a possibilidade de fala dos surdos, 
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baseando-se na ideia de que os surdos eram 

preguiçosos e devido a isto, utilizavam a Língua de 

Sinais.2 

 

Em 1880 foi discutida a metodologia de ensino 

para os surdos, segundo Slomski (2012, p. 26-27) a 

maioria dos países optou pelo método oralista exceto os 

Estados Unidos. É importante ressaltar que professores 

surdos não tiveram direito a voto, a escolha foi feita por 

um grupo de ouvintes (Comitê do Congresso) que 

decidiu eliminar a língua de sinais. Corroborando a 

concepção oralista que, oprimia a língua de sinais e 

exaltava a linguagem oral, colocando-a como a única 

forma para a comunicação eficiente do surdo além de 

defender a comunicação oral como o meio humano para 

alcançar o pensamento. 

 

Nesta concepção, o surdo por não falar logo, não 

pensava, e, de acordo com Rodrigues & Maranhe 

(2010, p. 22-23) essa ideologia limitava o surdo e sua 

comunicação, prejudicando o acesso à língua de sinais, 

algo que contribuiu para a estagnação e iletramento do 

sujeito surdo, refletido ainda nos dias atuais. 1 
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Ainda segundo os autores, a concepção oralista 

teve um impacto enorme para a educação, vida e fazer 

educativo do professor em relação ao povo surdo, pois, 

foi uma tentativa de extinguir a língua de sinais, esta 

considerava que a língua de sinais prejudicava 

efetivamente a fala, elaboração de ideias e conceitos e 

a leitura labial, desta forma, o método oral puro deveria 

ser instituído. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspeci 

fica/historiaDaEducacaoDeSurdo 
s/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf> 
1 <http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/livro_2.pdf> 
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Para reforçar o entendimento do ideário oralista 

da época recorremos à Strobel (2009. p. 33-35) que cita 

algumas definições elaboradas no Congresso de Milão, 

dentre elas a de que o processo de ensino ao qual 
 

o surdo deveria ser submetido deveria aproximar-se ao 

máximo do ensino direcionado as pessoas que ouviam 

e falavam. Os ouvintes.2 
 

Na concepção da autora os oralistas tinham 

como base suas pesquisas, para definir que mesmo 

depois de sair da escola, os surdos que se submetiam 

ao método oralista, não se esqueciam do conteúdo que 

aprendiam e sim, continuavam desenvolvendo sua 

aprendizagem se permanecessem com a leitura e 

conversação com ouvintes, definindo que a fala era 

desenvolvida através da prática.2 

 

Dessa forma, o prejuízo social e histórico que o 

oralismo gerou para a comunidade surda naquela época 

é discorrido como algo que ainda remanesce nos dias 

atuais, pois, depois do Congresso de Milão a língua de 

sinais foi oficialmente proibida, isso afastou professores 

surdos, que já eram escassos, do processo 
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de ensino aprendizagem do educando surdo. A 

consequência fatal foi a defasagem de alunos surdos 

nas escolas e a queda da qualidade do ensino. 

(BOTELHO, 2010, p. 26). 

 

Strobel (2009. p. 36) cita as recomendações da 

definição números dois e oito consideradas no 

Congresso de Milão: 

 
Considerando que o uso simultâneo da 
fala e de língua de sinais tem a 
desvantagem de prejudicar a fala, a 
leitura labial e a precisão das ideias, 
declara que o método oral puro de ser 
preferido [...] Considerando-se que a 
aplicação do método oral puro nas 
instituições onde ainda não está em pleno 
funcionamento, deve ser para evitar um 
fracasso do contrário inevitável [...] 
Recomenda que os alunos com ingresso 
recente nas escolas devem formar um 
grupo em si, onde o ensino poderia ser 

ministrado através da fala. 2 
 

Houve um período destacado por Santana (2007, 

p.179-201) como comunicação total. Este veio para 

substituir a proposta oralista falha, que gerou os 

prejuízos supracitados, na comunicação total a fala e a 

leitura labial eram enfatizadas, assim, acreditavam 

fornecer subsídios linguísticos para os surdos, e que 
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estes poderiam se comunicar de acordo com as 

ideologias daqueles que defendiam a comunicação 

total. 
 

A autora discorre que a comunicação era priorizada e 

não excluía a estimulação auditiva, a leitura labial, a 

leitura e escrita, a datilologia, a língua de sinais além do 

português sinalizado e a comunicação bimodal (uso 

simultâneo de códigos manuais e da língua de 

modalidade oral) conhecida como bimodalismo que 

atualmente é vista como uma mistura das modalidades 

de comunicação gestual- visual e oral-auditiva, sendo 

prejudicial por alterar a forma das duas modalidades de 

comunicação. O bimodalismo, neste sentido, torna-se 

um processo artificial que não supre as necessidades 

do surdo em sua comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspeci  
fica/historiaDaEducacaoDeSurdo  
s/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf> 
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A comunicação total representou uma mistura de 

formas de comunicação que prejudicou a aquisição da 

língua natural do surdo, a língua de sinais, aplicando a 

língua, apenas os aspectos individuais e artificiais, sem 

reconhecer que a língua ocorre também a partir de um 

processo social. (SANTANA, 2007, p.180-182). 

 

Na contemporaneidade a comunicação total 

ainda é utilizada, existem muitos profissionais que 

trabalham direta ou indiretamente com surdos que a 

empregam sem saber, professores e fonoaudiólogos 

acreditam utilizar uma abordagem bilíngue, porém, o 

aplicado na prática é a comunicação total, esta é uma 

diferença que ainda precisa ser reconhecida por 

docentes, fonoaudiólogos e demais profissionais. Da 

comunicação total, decorreu uma forma “ouvintista” de 

dispor as orações e criação de sistemas de sinais que 

seguiam a ordenação da Língua Portuguesa escrita e 

falada pelos ouvintes no caso do Brasil. (SLOMSKI, 

2012, p. 35, grifo nosso). 
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Levando em consideração, em nosso país, a 

proposta da comunicação total o surdo deveria 

comunicar-se ordenando os sinais de acordo com a 

estrutura gramatical de formação de frases e palavras 

da Língua Portuguesa escrita. Era um sistema confuso 

para o surdo, pois mesclava diversas formas de 

comunicação. Para o surdo era uma incógnita, algo 

lógico apenas para os ouvintes, isso gerava um 

desempenho deficitário referente às habilidades de 

escrita e comunicação dos surdos. (SANTANA, 2007, 

p.180-182). 

 

Conforme Arantes & Pires (2012, p. 112) William 

Stokoe (linguista americano) com sua pesquisa em 

meados da década de 60 conclui que a língua de sinais 

tinha uma estrutura própria, sendo adquirida 

naturalmente pelo surdo e que tinha características da 

língua oral, sendo assim, uma forma legítima de 

comunicação.3 

 
 
 

 
3<http://www.fara.edu.br/sipe/index.php/renefara/issue/view/17/show 

Toc>. 
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O bilinguismo surge na década de 80 permitindo 

ao surdo aprender a língua de sinais como primeira 

língua e depois aprender a língua oficial de seu país 

como segunda língua, para os autores essa concepção 

surgiu a partir da reflexão crítica que questionou a 

eficácia das propostas anteriores, o oralismo e 

bimodalismo que não respeitava de forma integral a 

singularidade do surdo. 3 

 

Na compreensão de Arantes & Pires (2012, 

p.108-119) o indivíduo surdo na concepção do 

bilinguismo tem o direito de aprender tendo a língua de 

sinais como primeira língua e a língua materna de seu 

país como segunda língua, esta proposta admite a 

língua de sinais como a língua natural da criança surda 

que proporciona a real aquisição da linguagem 

favorecendo o processo de letramento.3 

 

 

1.1.1 A Educação de Surdos no Brasil: 
um breve histórico 
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No Brasil, foi fundado em 1857 o Instituto de 

Surdos Mudos no Rio de Janeiro. Conforme a 

Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (FENEIS), Dom Pedro ll trouxe o surdo francês 

Edward Huet, considerado como o percussor do ensino 

para surdos em nosso país, devido a influência de Huet, 

surgiu uma mistura da Língua de Sinais Francesa 

(idealizada por L’Epée) com a forma de comunicação 

utilizada pelos surdos brasileiros originando a Língua de 

Sinais Brasileira (LIBRAS). Alterações no nome do 

instituto ocorreram em 1956 quando lhe foi atribuído o 

nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos e em 1957 

obteve o nome de Instituto Nacional de Educação de 

Surdos, sendo a última nomeação adequada ao 

propósito do instituto. (INES).4 

 

Conforme Sofiato & Reily (2011, p. 628) no 

Imperial Instituto de Surdos Mudos, um estudante surdo 

destacou–se atuando de maneira relevante e 

fundamental, foi Flausino José da Costa Gama que 

adentrou ao instituto em 1 de Julho de 1869 aos dezoito 

anos de idade, sendo um surdo congênito e pensionista 
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do estado, Flausino devido a sua brilhante trajetória 

acadêmica, tornou–se um repetidor. Os repetidores 

eram alunos e ex–alunos que podiam atuar como 

professores assistiam a aulas e depois repetiam as 

instruções para os demais. 5 

 
De acordo com Sofiato & Reily (2011, p. 627- 

 

628) Gama (1875) foi o autor de uma obra considerada 

pioneira que exerceu grande influência na elaboração 

da língua de sinais brasileira: A Iconografia dos Signaes 

dos Surdos Mudos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
<http://www.fara.edu.br/sipe/index.php/renefara/issue/view/17/showT 
oc> 
4 
 
<http://www.feneis.com.br/page/noticias_detalhe.asp?categ=1&cod= 
623> 
5 <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n48/v16n48a06.pdf> 
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Figura 1: capa do 

trabalho de Flausino 
da Gama. Fonte: 

Memorial da  

inclusão. 6 

 

 

O trabalho desenvolvido pelo ex-aluno Flausino 

José da Gama (1875) contava com imagens dispostas 

em Sofiato & Reily (2012, p. 576-579):7 
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Figura 2: Guloso 
Fonte: Gama (1875)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3: instruído - ignorante.  
Fonte: Gama (1875). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6   
<http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit65.shtml> 
7 <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v18n4/a03v18n4.pdf> 
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Em analogia à metodologia de ensino utilizada no 

INES e ao processo de ensino aplicado também ao 

aluno Flausino José citamos o que relata Aranha (2006, 

p. 202-203) sobre uma das fases pela qual passou a 

pedagogia mundial, mais precisamente na Inglaterra, os 

estudiosos Bell (1753-1832) e Lancaster (1778-1838) 

optaram pelo método de ensino “monitorial” ou mútuo 

no qual o professor não ensina todos os alunos, mas 

sim, escolhia os mais aptos reconhecidos pelos 

professores como os melhores em sua concepção, para 

aprender e repassar para outros alunos o conteúdo a 

ser ensinado. 

 

Tudo ocorria diante de uma rígida disciplina, um 

método muito criticado por condicionar os alunos, 

porém, copiado com entusiasmo por um bom período, 

inclusive fora da Inglaterra, em países como a França, 

Estados Unidos e Brasil. (ARANHA, 2006, p. 202-203). 

 

Ressaltamos a importância do trabalho do aluno 

repetidor Flausino José da Gama referente à postura 

atual no que tange o bilinguismo e formação docente 

bilíngue, consideramos seu empenho, considerando 
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que seu trabalho contemplou o que discorre Oliveira & 

Lima (2010, p. 5) sobre o bilinguismo, o surdo deve 

dominar primeiramente sua língua materna, 

reconhecendo, no caso do Brasil, a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e considerar como segunda língua a 

língua oficial de seu país.8 

 

Como ressalta Botelho (2010, p. 111 – 112): 
 

Inovando as práticas de ensino e a 
maneira de conceber a surdez, a 
educação bilíngue para surdos propõe a 
instrução e o uso separado da língua de 
sinais e do idioma do país, de forma a 
evitar deformações por uso simultâneo 
[...] reconhece as intensas dificuldades e 
problemas do surdo em classes com 
estudantes ouvintes [...]. 

 

No Brasil dois documentos históricos auxiliaram 

no entendimento e ampliação de políticas educacionais 

voltadas ao aluno surdo, uma delas foi a Declaração de 

Salamanca que foi um documento elaborado no 

Congresso de Salamanca realizada de 07 a 10 de junho 

de 1994 na Espanha.9 
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Esta declaração dispõe sobre a qualidade, 

reconhecimento de diferenças e acesso adequado dos 

alunos com necessidades educacionais especiais ao 

ensino, dentre estes encontra-se os estudantes surdos. 

 

A linha de ação em seu cap. ll art. 19 dispõe das 
seguintes orientações: 

 

Políticas educacionais deveriam levar em 
total consideração as diferenças e 
situações individuais. A importância da 
linguagem de signos como meio de 
comunicação entre surdos, por exemplo, 
deveria ser reconhecida e provisão 
deveria ser feita no sentido de garantir 
que todas as pessoas surdas tenham 
acesso à educação em sua língua 
nacional de signos. Devido às  
necessidades particulares de 
comunicação dos surdos e das pessoas 
surdas/cegas, a educação deles pode ser 
mais adequadamente provida em  
escolas especiais ou classes especiais e 

unidades em escolas regulares. 
9 

 
 
 
 

 
8<http://www.psicologia.pt/pesquisa/index.php?q=a%20lingua%20br 
asileira%20de%20sinais%20libra 
s%20na%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20professores> 
9 <http://www.portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> 
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Em contrapartida, Botelho (2010, p. 65-66) 

ressalta que as políticas educacionais voltadas ao 

estudante surdo não estabelecem o letramento como 

um objetivo vital ao processo de ensino aprendizagem, 

advogam a integração do surdo no ensino regular e a 

mera interação com ouvintes. A política de educação 

para todos não ocorre no contexto proposto. 

 

Outro documento importante foi o 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como meio de comunicação natural dos 

surdos, segundo o art. 1º da lei Nº 10.436 de 24 de Abril 

de 2002 que em seu parágrafo único, ainda completa 

que: 

 
Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS a forma de 
comunicação e expressão, em que o 
sistema linguístico de natureza visual  
– motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico 
de transmissão de ideias e fatos, 
oriundos de comunidades de pessoas  

surdas no Brasil. 
10 
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A lei 10436 (Brasil, 2002) de 24 de abril de 2002 

em seus art. 2º e 3º dispõe sobre libras e ressalva que 

deve ser garantido pelo poder público e empresas o 

apoio e a disseminação do uso da Língua Brasileira de 

Sinais como forma de comunicação da comunidade 

surda, garantindo o tratamento e atendimento ao surdo 

no Brasil. 10 

 
O decreto 5626/05 tem propostas pontuais ao 

regulamentar a lei 10436/02, pois esclarece acerca das 

especificidades do sujeito surdo, sua forma de interação 

e compreensão de mundo, sua cultura que é 

manifestada a partir da Língua Brasileira de Sinais, 

além de considerar a LIBRAS como disciplina curricular 

em seu art. 3º: 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm> 
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Art. 3o A Libras deve ser inserida como 
disciplina curricular obrigatória nos cursos 
de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e 
superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, 
de instituições de ensino, públicas e 
privadas, do sistema federal de ensino e 
dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

 

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas 
diferentes áreas do conhecimento, o 
curso normal de nível médio, o curso 
normal superior, o curso de Pedagogia e 
o curso de Educação Especial são 
considerados cursos de formação de 
professores e profissionais da educação 
para o exercício do magistério. 

 

§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina 

curricular optativa nos demais cursos de 
educação superior e na educação 
profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto. 11 
 

 

Desta forma, os direitos e deveres do indivíduo 

surdo começam a ser delineados de maneira a respeitar 

sua singularidade e individualidade. Corroborando a 

profunda atenção que precisa ser voltada para o surdo 

reconhecendo-o como integrante da sociedade, 

reafirmando a importância Língua Brasileira de Sinais e 

das aspirações por mudanças significativas solicitadas 

veementemente pela comunidade surda brasileira no 

 
 
 

 
[121] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

que tange seu processo de formação escolar e o 

convívio social, para isto, o preparo dos docentes na 

contemporaneidade que se predisporem a atuar neste 

campo deve ser adequado a atual realidade do 

educando surdo brasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5626.htm> 
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1.2 Capítulo 2 - A Formação Docente na 

Contemporaneidade 
 
 

 

A formação do pedagogo é decisiva para o 

processo de ensino aprendizagem de todos os 

estudantes, em sua formação integral, sejam eles 

surdos ou ouvintes. O pedagogo como profissional, 

precisa de suporte adequado e saberes para exercer 

sua função de maneira a não tornar as práticas técnico-

instrumentais, voltadas à formação de seus alunos, 

simples instrumentos que visam formar sujeitos 

competentes para o mercado capitalista, com foco no 

ter e não no ser. 

 

O ensino com qualidade é almejado pelos 

setores público e privado. No presente capítulo é 

pretendido discorrer sobre a relevância da formação 

docente com fundamentação em diversas pesquisas 

ressaltando que a autonomia intelectual do profissional 

docente é de grande relevância para proporcionar o 
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desenvolvimento global dos estudantes, além de 

evidenciar as concepções de diversos autores que 

discorrem sobre a formação de professores 

compreendendo sua amplitude e que a atuação 

profissional é o eixo que sustenta a formação do 

estudante em seus aspectos social, histórico, cognitivo, 

psicológico e cultural. 

 

Assim, o pedagogo deve obter durante sua 

formação, conhecimentos para lecionar e administrar 

sua ação pedagógica com a precisão necessária para 

atender as especificidades e singularidades de seus 

alunos. (ABREU, et al, 1999, p. 26). 

 
É importante que a instituição de 
formação inicial se empenhe em uma 
reflexão continua tanto sobre os 
conteúdos como sobre metodologia com 
que estes são trabalhados, em função 
das competências que se propõe a 
desenvolver, já que as relações 
pedagógicas que se estabelecem ao 
longo da formação atuam sempre como 
currículo oculto. As relações pedagógicas  
vivenciadas no processo de 
aprendizagem dos futuros professores se 
estendem ao exercício da profissão, pois 
se convertem em referência para a 
atuação. (ABREU et al, 1999, p. 26). 
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Torna-se vital adequar a organização curricular e 

institucional além de reconhecer que os conhecimentos 

adquiridos durante a formação farão parte do currículo 

oculto destes futuros profissionais. O currículo deve 

dispor de competências que viabilizem uma ligação 

entre a aprendizagem nas instituições de formação e a 

prática efetiva, direcionar a ação pedagógica de 

maneira lógica, vinculando a teoria à ação, desta forma, 

se faz necessário acompanhar o futuro docente para 

moldar a sua prática pedagógica sem deixá-lo sozinho 

na empreitada que é transformar a teoria em prática. 
 

(ABREU et al, 1999, p. 26). 
 
 
 

 

Ela ainda infere que é no início da atuação que o 

professor inexperiente tem mais aptidão para assimilar 

e refletir sobre sua ação pedagógica de forma inerente, 

diferentemente do posicionamento do professor 

experiente que se relaciona com sua prática de modo 

mais sedimentado no que tange a execução de suas 

atividades. 
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Ressaltamos a concordância de Hoffmann (2010, 

p. 30) sobre a consolidação de ações que ainda é 

contínua no exercício da profissão docente: 

 
[...] Mudar de ideia dói mais do que mudar 

de pele. O professor precisa abandonar 

práticas seguras e conhecidas, 
arriscando-se a perder seu status de 
competência, seu controle sobre a 
situação, sua confiança no próximo 
passo. O que se vê no Brasil afora é que 
se dá um passo para a frente e dois pra 
trás em termos de questões essenciais 
tais como universalização do ensino, a 
melhoria de índices de alfabetização [...] 
mudanças significativas não acontecem 
por decreto ou resolução. São as novas 
concepções que regem e dão sustento a 
reconstrução das práticas e não o 
inverso. (HOFFMMANN, 2010, p.30). 

 

Para ressaltar as ideias abordadas, 

consideramos as concepções de Gadotti (2001, p. 280) 

ressaltando que a ideologia de promover a educação 

multicultural enfrenta o desafio de propagar uma 

educação internacionalista e intercultural que se 

defronta com as dificuldades advindas da diversidade 

cultural. Desta forma a escola tem o pedagogo como 

ferramenta para auxiliar o entendimento do estudante 

referente à humanização alusiva ao pluralismo 
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reconhecendo este como o diálogo com diversas 

culturas. 

 

Conforme o autor os conhecimentos adquiridos 

durante a formação devem ser aprimorados e 

reestruturados, na contemporaneidade; é também 

imprescindível reconhecer a necessidade de 

transformar e adequar práticas pedagógicas de acordo 

com as necessidades multiculturais dos estudantes. A 

formação docente em pedagogia deve dar ensejo para 

que o futuro professor se desprenda das práxis 

sedimentada. 

 

Reconhecer a importância do processamento e 

elaboração decorrentes da capacidade de assimilar do 

cérebro é uma inovação no que diz respeito a recompor 
 

a formação docente, distanciando-a do ensino 

memorizado e fracionado. A neurociência cognitiva, na 

atualidade auxilia a prática do pedagogo referente ao 

processo de ensino aprendizagem dos estudantes e 

Lent (2001, p. 594) discrimina memória e aprendizagem 

de forma a elucidar sua importância: 
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O processo de aquisição de novas 
informações que vão ser retidas na 
memória é chamado de aprendizagem. 
Através dele nos tornamos capazes de 
orientar o comportamento e o 
pensamento. Memoria, diferentemente, é 
o processo de arquivamento seletivo 
dessas informações, pelo qual podemos 
evoca – las sempre que desejarmos, 
consciente ou inconscientemente. De 
certo modo a memória pode ser vista 
como um conjunto de processos 
neurobiológicos e neuropsicológicos que 
permitem a aprendizagem. (LENT, 2001, 
p. 594). 

 

 

Alguns fatores interferem no que tange a prática 

e formação do pedagogo, Bourdieu (2006, p. 58-60) 

discorre que o perfil docente também deve ter suas 

relações e origens analisadas e consideradas. A 

posição na estrutura e organismo social influencia o 

perfil profissional, seus costumes, crenças, hábitos 

decorrem e estão vinculados de maneira efetiva a sua 

realidade social e cultural. O habitus de Bourdieu infere 

que o indivíduo absorve e reproduz ações adquiridas do 

meio social e cultural. 
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Durante sua formação o pedagogo evoca as 

dimensões: social e cultural, sendo fatores de 
 

interferência em sua formação e futura 

profissionalização, interferência esta, advinda da 

reprodução de valores e dominação, fatores 

explicitamente enunciados pelo autor. 

 

Para fortalecer o elucidado por Bourdieu, 

referenciamos o proferido por Kleiman (1997, p. 15-16) 

citando que o docente ao mediar a formação de 

pedagogos precisa reconhecer que o conhecimento 

prévio é um saber desenvolvido a partir da fusão de 

níveis de conhecimento, a saber: linguístico, textual, 

conhecimento de mundo e enciclopédico. O 

conhecimento prévio compreende valores e conteúdos 

absorvidos a partir de seu convívio social e familiar 

decorrente da socialização primária. 

 

Complementando as concepções do autor cujo 

trecho foi referido, o conhecimento enciclopédico pode 

ser adquirido tanto informal quanto formalmente sendo 

conhecido como conhecimento de mundo, é o 

conhecimento adquirido por observação, é empírico e 
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se apoia exclusivamente na experiência e observação. 

A escassa intimidade com uma palavra ou uma 

determinada situação, derivada de seu contexto social e 

cultural, pode levar o docente em formação à total 

incompreensão de determinado assunto. 

 

A partir da compreensão destas interferências 

exaltamos o discorrido por Speller (1999, p. 87-89) a 

reestruturação do saber ofertado nas instituições de 

ensino superior torna-se indispensável, de forma a 

atender e suprir as necessidades dos estudantes durante 

sua formação seja ela inicial ou contínua. 

 

O autor ainda cita: 
 

A mobilização das universidades públicas  
é condição essencial para esse processo, 
dotando – as da necessária autonomia e 
financiamento, para se lançarem a esse 
enorme desafio de repensar o seu papel 
na formação docente e a produção de 
conhecimento voltado para a prática 
pedagógica da educação básica. [...] 
Educação é coisa séria, é coisa pública, 
exige priorização [...]. (SPELLER, 1999, 
p. 91). 
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A formação básica inicial do estudante desde a 

educação infantil incide de forma positiva ou negativa 

na formação em nível superior. 
 

Torna-se impreterível citar a ideologia de Coll 

(2000, p. 5-7) citando que o foco deve estar no 

conteúdo, este precisa relacionar-se ao aluno e sua 

forma de aprendizagem, o currículo deve satisfazer 

todos os níveis do processo de ensino aprendizagem, 

pensar o currículo visando satisfazer as necessidades 

do estudante em formação, a qualidade e não a 

quantidade de forma integrada utilizando a 

transversalidade relacionando o conteúdo a metas 

necessárias reorganizadas a partir de projetos. 
 

O autor ainda ressalva a improrrogável valia do 

estimulo a pesquisa e respeito à cultura e diversidade 

geral por parte do docente, que para tanto precisa ter 

uma formação melhor e mais completa. 
 

Como o discorre Pimenta (2001, p. 65-66), no 

que tange a formação docente é preciso assimilar as 

determinações histórico-sociais que transformam a 

teoria do ensino (didática) reconhecendo como seu 

objeto de estudo, a intencionalidade do ensino. 
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Sendo as mudanças no papel do pedagogo e do 

aluno complexas e inacabadas, o docente responsável 

pela formação de pedagogos desenvolverá sua didática 

de maneira a direcionar o aluno, futuro professor a 

desenvolver sua prática científica, pois, aprimorando 

seu processo de ensino aprendizagem, desta forma, 

ocorre a desalienação do aluno em formação referente 

a cientificidade da pedagogia, a partir da reflexão e 

investigação didática com intuito de instrumentalizar de 

maneira eficiente sua prática. (PIMENTA, 2001, p. 68). 
 

Ela ainda refere que a didática não é um 

conjunto de regras e normas, mas sim um instrumento 

que proporciona ao sujeito uma formação condizente 

com a realidade contemporânea, subsidiando a 

conscientização e preparo do futuro professor no 

âmbito sócio-histórico-cultural. 
 

Estabelecer uma dialética entre as relações 

histórico-sociais, multiculturais e a cultura universal 

torna-se vital para aprimorar com viés critico a didática 

dos alunos futuros professores. (GADOTTI, 1999, p. 

312). 

 
 
 
 
 

 
[132] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

A escola é um local de formação prática 

continuada para todo o docente seja ele recém-formado 

ou não, sendo a formação vital assim como a prática. O 

pedagogo e o aluno em formação têm a frente com o 

sentido ambíguo do que é a formação e atuação 

docente. NÓVOA (2001,p. 72). 
 

Para o autor a desvalorização anexada à 

profissão advinda de um rijo processo histórico que 

reprovava a pedagogia e sua cientificidade origina as 

dificuldades em convergir de forma positiva ás questões 

relacionadas a identidade profissional, o que denota 

contrariedade em conviver e controlar situações que 

desmerecem e ao mesmo tempo exaltam e reconhecem 

na docência a ferramenta para modificar o futuro, 

conviver e gerir esse tipo de situação é uma tarefa 

árdua para formadores e alunos em formação. 
 

Esse contraste exagerado indica a premência em 

disponibilizar maneiras de intervir e agir que levem 

recursos e conhecimentos ao aluno, futuro professor, 

que possam gerar saberes, proporcionando ao 
 

pedagogo em formação possibilidades de 

instrumentalizar, gerir de forma organizada e consolidar 
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sua prática, baseando-se em conhecimentos científicos 

que direcionem coletivamente a (auto) reforma do 

sistema educativo. NÓVOA (2001,p. 75). 

 

 

1.2.1 A Relevância do Perfil que Concebe 

a Competência 
 
 

Ressaltamos a importância em detectar quem é? 

E qual é o perfil do pedagogo na contemporaneidade? 

Reconhecendo que mulheres ainda estão em maioria 

nos cursos de graduação em pedagogia. 
 

Para Santos & Dias (2013, p.58-59) no momento 

da escolha pela graduação em pedagogia fatores 

econômicos e culturais interferem, a saber, 

possibilidades de inserção prematura no mercado de 

trabalho, restrições de idade, área de atuação destinada 

a mulheres, influência de terceiros e familiares, custos 

entre outros. Desta forma estudantes provenientes de 

camadas populares tem dificuldades em reconhecer os 

códigos de linguagem utilizados por seus professores e 

os traduzem de forma adaptativa.12 

 
 
 
 

 
[134] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

 

Conforme as autoras, ocorrências pessoais, 

profissionais e escolares ressoam categoricamente na 

prática profissional de estudantes de classes 

econômicas populares. (SANTOS & DIAS, 2013. p.62-63). 12 

Ainda segundo as autoras a formação superior 

eleva o nível de conhecimento, porém, não altera 

efetivamente aspectos essenciais para a estruturação 

de conceitos geradores dos saberes que formam 

pedagogos autênticos que extravasam as concepções 

de qualidade necessárias à sua prática. (SANTOS & DIAS, 

2013. p. 62). 
12 

 
Daí a importância de compreendermos 
melhor quem são esses sujeitos, suas 
trajetórias escolares e pessoais, suas 
particularidades. Tal compreensão nos 
ajudará a repensar os cursos de 
formação docente, sobretudo sua 
estrutura e prática curriculares. Tal 
compreensão nos ajudará a refletir sobre 
a formação em serviço, vislumbrando 
novas possibilidades de intervenção. [...] 
nos tornará mais conscientes dos limites 
e dos desafios no campo da formação e 
do trabalho docente. (SANTOS & DIAS, 
2013. 

P.63). 
12 

 

Em comparativa, o estudante surdo sofre com o 

perfil pré-concebido por ouvintes, familiares e por si 
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mesmo durante sua formação decorrente do processo 

histórico social estruturado de forma negativa que ainda 

interfere na formação contemporânea do educando 

surdo. 
 

Para explicitar ressaltamos Botelho (2010, p. 17) 

que a partir de suas pesquisas menciona que os pais 

em geral não acreditam na capacidade e potencialidade 

de seus filhos surdos, deixando de investir em cursos e 

níveis de escolaridade que exijam mais do cognitivo de 

seus filhos, o visado é obter um nível de escolarização 

funcional que permitam que os surdos exerçam 

profissões que dispensem um nível superior de 

escolarização, isso reduz a participação efetiva do 

educando surdo no contexto escolar. 
 

A discussão acerca de uma formação que 

contemple competência e profissionalismo atualmente é 

tema de debates no setor educacional sejam eles a 

nível acadêmico ou não. 

 

 

12 <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/04.pdf>  
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Conforme Perrenoud (2001, p. 161-164) a 

formação do professor abrange conhecimento, 

vivencias e experiências que unificados concebem a 

competência profissional, a partir do momento em que o 

conhecimento é assimilado e acomodado, porém, não 

se restringe a ele, desta forma é possível desenvolver 

novas competências para ensinar. 
 

Na classe, o professor deve lidar com um 
número impressionante de incidentes 
críticos e de fatores impossíveis de 
prever. Certamente, ele não pode ficar 
completamente surpreso quando um 
enunciado não é compreendido, quando 
um aluno comete um erro insólito, quando 
uma atividade cai no vazio ou toma um 
rumo desagradável. (PERRENOUD, 
2009. p. 166). 

 

O autor compreende que a competência 

ultrapassa os níveis do conhecimento desta forma 

durante a sua formação ao relacionar os conhecimentos 

adquiridos aos problemas e conhecimentos prévios o 

docente em formação estrutura sua competência 

profissional progressivamente. 
 

Ele ainda relata que é necessário admitir a ação 

do habitus profissional, sua relevância para a formação 
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inicial e continua, sendo o habitus profissional uma 

rotina estruturante e estruturada no decorrer de sua 

formação, ao qual o sujeito recorre em situações 

urgentes de maneira inconsciente e que de certa forma 

direciona sua ação, o saber fazer e o saber ser, de 

maneira progressiva, sendo a experiência, ferramenta 

essencial para o aprimoramento de sua didática. 
 

O professor iniciante surpreende – se 
quando sua reação a conduta de um 
aluno altera a dinâmica da classe, 
geralmente em proporção desmensurada 
em relação ao problema inicial. Aos 
poucos vai compreendendo que não pode 
tratar um membro do grupo como um 
indivíduo isolado [...]. Com a experiência, 
o professor construirá outros esquemas, 
mais bem adaptados, ainda que, e  
sobretudo, às vezes pareçam 
estranhamente “soltos” ao observador 
eventual. (PERRENOUD, p. 166-167). 

 

 

Essa experiência tão esperada materializa-se a 

partir dos estágios práticos pedagógicos feitos pelos 

professores durante sua formação, mesmo que estes, 

apresente carga horária insuficiente. Mesquita (2010, p. 

9-12) contrapõe um fato de valia inestimável ao 

explicitar que esse processo pode construir ou 
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desconstruir a concepção do que representa a profissão 

professor. O pedagogo em formação, ao absorver 

conceitos precisa desequilibrá-los reestruturando de 

forma positiva, evitando a instauração de práticas 

negativas. 13 

 

Segundo a autora a instituição responsável pela 

formação deve interagir com os autores visando o 

suporte para uma formação co-construtiva para tanto, a 

mediação dos professores cooperantes durante o 

estágio pedagógico precisa ser participativa e 

colaborativa como um todo, caso contrário uma forma 

de princípios coordenados voltados à submissão será 

instaurada. 13 

 
 
 
 
 
 
 

 
13  
<https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/viewFile/45/19> 
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No entanto, na ordem do discurso 
desfavorável revela-se que a formação se 
desenvolve, sobretudo, em vivências de 
submissão estratégica. Dentro das 
fragilidades apontadas aos estágios 
pedagógicos, ponderam a falta de  
sensibilidade dos professores 

cooperantes e que determina a 

submissão estratégica dos alunos/futuros 

professores em situação de estágio. 

MESQUITA (2010, p. 9). 13 

 

“Mas os estágios não forjaram apenas submissão 

estratégica, permitiram também a apreensão e a 

inteligibilidade, portanto, foram considerados como uma 

ativação dos saberes exigidos pela profissão.” 

(MESQUITA, 2010, p. 9-12).13 

 

O texto supracitado ressalta a relevância do 

estágio pedagógico e preparação em todas as 

dimensões dos professores envolvidos neste processo, 

reconhecendo que estes devem ter uma formação 

adequada para garantir o aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas dos seus alunos futuros professores e do 

perfil profissional dos docentes em formação. 

(MESQUITA, 2010, p.10).13 
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Cabe ao poder público e as instituições 

formadoras instigar a autonomia libertadora do 

pedagogo em formação e do atuante, esta requer 

respeito às funções de uma sociedade democrática, 

porém, é capaz de formar um profissional com espírito 

revolucionário que não será influenciável a ponto de 

reduzir-se a um mero propagador de práticas alheias. 

(AZANHA, 2006, p. 90-93). 

 

Sem liberdade de escolha, professores e 
escolas são simples executores de 
ordens e ficam despojados de urna 
responsabilidade ética pelo trabalho 
educativo. Nesse caso, professores e 
escolas seriam meros prestadores de 
serviço de ensino, de quem se pode 
exigir e obter eficiência, mas que não 
respondem eticamente pelos resultados 
de suas atividades. [...] Não há formulas 
prontas e convém não esperar auxílio de 
uma "ciência dos projetos" ou de roteiros 
burocratizados. Elaborar o projeto 
pedagógico é um exercício de autonomia. 
(AZANHA, 2006, p. 93-94).  

 
 
 
 
 
 

 
13  
<https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/viewFile/45/19> 
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Para Azanha (2006, p. 92-95) torna-se inteligível 

que tanto as instituições de formação de docentes 

quanto escolas precisam incorporar ao seu projeto 

pedagógico o exercício da autonomia libertadora e 

estender essa instrução aos seus alunos, pois, a 

formação não depende da mera transmissão de 

conteúdos dispostos em disciplinas elencadas, mas sim, 

da junção dos ideais e valores verdadeiramente 

democráticos, afinal o docente deve acessar 

instrumentos em sua formação que aprimorem seu 

perfil, que o façam entender que deve agir como um 

complemento 

 
 

 

do projeto político pedagógico que está em constante 

mudança, enfatizando sua função coletiva. 
 

Trabalhando com a noção de poder local, 
de pequenos grupos, a educação 
chamada pós-moderna valoriza o 
movimento, o imediato, o afetivo, a 
relação, a intensidade, o envolvimento, a 
solidariedade, a autogestão, contra os  
elementos da educação clássica 
(moderna), que valoriza o conteúdo a 
eficiência, os métodos e as técnicas, os 
instrumentos, enfim, os objetivos e não a 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

finalidade da educação. (GADOTTI, 
1999, p. 312, grifo do autor). 

 

Gadotti (1999, p.311-313) a partir de suas 

pesquisas, já relatava sobre a importância da formação 

docente livre de conceitos pré-concebidos. 
 

A formação docente moderna (clássica) causa 

uma desintegração da identidade do indivíduo em 

formação, devido á desumanização e restituição da 

educação de massas, quando na verdade é necessário 

despir-se da educação clássica moderna e valer-se da 

formação pós-moderna que tem como finalidade o ato 

educacional sem limitar-se apenas a seus objetivos. 
 

O autor destaca que, desta forma, são 

valorizados a cultura universal, o multiculturalismo, a 

autonomia que abre diálogo com diversas culturas e o 

pluralismo que propõe uma comunicação dialógica com 

estas culturas, almejando a formação do pedagogo que 

abrange a reflexão e capacidade crítica em diversas 

perspectivas. 
 

Neste sentido é impreterível que o docente em 

formação obtenha informações e conhecimento que 

gere saberes úteis, a serem utilizados em sua prática. 
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Referente à educação para surdos, a mediação 

da relação professor e estudante é essencial, uma 

formação bilíngue torna-se ferramenta de vital 

importância aliada a um currículo visual-espacial 

adequado que deve compreender a educação como 

alicerce da sociedade e as práticas educacionais, como 

ações que determinam a aplicação da educação. Com 

este entendimento a personalidade sócio-histórico-

cultural do estudante surdo ou ouvinte pode ser 

desenvolvida em sua essência, tendo como fundamento 

principal a educação. 
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O ensino da Arte 
Marijane da Silva Martins 

 

 

ARTE E EDUCAÇÃO 
 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, o trabalho com arte educação desenvolve 

entre muitas outras habilidades, o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, 

característica que organiza e possibilita sentido a 

experiência humana. 

 

A educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um 
modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve 
sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
tanto ao realizar formas artísticas quanto na 
ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 
1997, p.19) 

 

Arte vem se tornando um campo amplo de 

conhecimento, e compreender a arte como ciência, é 
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trazer a arte para o domínio da cognição, pois existe na 

arte um conhecimento estruturador e potencializador. 

 
Um tipo de conhecimento que envolve tanto 
a experiência de apropriação de produtos 
artísticos [...] quanto o desenvolvimento da 
competência de configurar significações por 
meio de realizações de formas artísticas. 
Entende-se que aprender arte não envolve 
apenas uma atividade de produção artística 
pelos alunos, mas também a conquista da  
significação do que fazem pelo 

desenvolvimento da percepção estética, 

alimentada pelo contato com o fenômeno 

artístico visto como objeto de cultura através 

da história e como conjunto organizado de 

relações formais. É importante que os alunos 

compreendam o sentido do fazer artístico; que 

suas experiências de desenhar, cantar, 

dançar ou dramatizar não são atividades que 

visam distrai-lo da serenidade das outras 

disciplinas. Ao fazer e conhecer Arte, o aluno 

percorre trajetos  
de aprendizagem que propiciam 
conhecimentos específicos sobre sua 
relação com o mundo. Além disso,  
desenvolve potencialidades (como 
percepção, observação, imaginação e 
sensibilidade) que podem alicerçar a 
consciência de um lugar no mundo. 
(BRASIL, 1998, p. 43) 

 

O trabalho com arte vai além do conteúdo teórico e 

do discurso verbal, ao assistir um espetáculo de dança, 

por exemplo, o reconhecimento do conteúdo transmitido 
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pelos movimentos e pela música comunicam de forma 

direta a mensagem desejada. 

 
A arte é um modo privilegiado de 
conhecimento e aproximação entre 
indivíduos de culturas distintas, pois 
favorece o reconhecimento de semelhanças 
e diferenças expressas nos produtos 
artísticos e concepções estéticas, num 
plano que vai além do discurso verbal: uma 
criança da cidade, ao observar uma dança 
indígena, estabelece um contato com o 
índio que pode revelar mais sobre o valor e 
a extensão de seu universo do que uma 
explanação sobre a função do rito nas 
comunidades indígenas. E vice-versa. 
(BRASIL, 1997, p.33) 

 

No dia a dia da sala de aula os conteúdos 

trabalhados em arte abrangem: expressão, comunicação, 

cultura regional, nacional e internacional e uma 

diversidade grande de materiais, formas etc. (BRASIL, 

1997, p.42) 
 

• A arte como expressão e comunicação dos 

indivíduos; 
 

• Elementos básicos das formas artísticas, 

modos de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em 

arte; 
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• Produtores em arte: vidas, épocas e 

produtos em conexões; 
 

• Diversidade das formas de arte e 

concepções estéticas da cultura regional, 

nacional e internacional: produções, 

reproduções e suas histórias; 
 

• A arte na sociedade, considerando os 

produtores em arte, as produções e suas 

formas de documentação, preservação e 

divulgação em diferentes culturas e 

momentos históricos. 

 
 
 

 

Regulamentação da Arte na Educação 
 

 

A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e 

todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. O 

ensino de artes nos currículos das escolas de 1° e 2° grau 

foi legitimado através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) n° 5.692 de 11 de agosto de 

1971. Revogada posteriormente pela Lei n° 9.394, de 20 
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de dezembro de 1996, estabelecendo as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

 

Art. 26, § 2° - “O ensino da arte constitui rá 
componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. (BRASIL, 1996) 

 

Em 13 de julho de 2010 com a lei n° 12.287 o § 2o 

do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 2o O ensino da arte, especialmente em 
suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos (BRASIL, 2010) 

 
 
 
 

 

A ARTE PRESENTE NO CURRICULO ESCOLAR 
 
 
 

 

A arte como disciplina curricular deve garantir aos 

alunos uma vivência e compreensão, porém, isso só será 
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possível com a realização de um trabalho organizado e 

consistente, pois por meio de atividades artísticas 

relaciona-se as experiências e as necessidades sociais 

dos alunos, familiares e comunidade. Iavelberg (2003) 

confirma que: 
 

A Arte promove o desenvolvimento de 
competências, habilidades e conhecimentos 
necessários a diversas áreas de estudo, 
entretanto, não é isso que justifica a sua 
inserção no currículo escolar, mas seu valor 
intrínseco como construção humana, como 
patrimônio comum a ser apropriado por 
todos. (IAVELBERG, 2003, p.43) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, resolução nº05 de 17 de dezembro de 

2009, cita a área de artes como componente da proposta 

curricular da Educação Infantil. 

 
Art. 9º As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira,  
garantindo experiências que: II - Favoreçam 
a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas 
de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e 
musical; IX -Promovam o relacionamento e 
a interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, 

 
 

 
[167] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
(BRASIL, 2009) 

 

O manual de orientação pedagógica publicado pelo 

Ministério da Educação no ano de 2012, reforça a 

necessidade de programas culturais como parte do 

currículo escolar: 

 
Lembrar que a necessidade de previsão e 
planejamento desses programas culturais 
que devem fazer parte do currículo e 
necessitam sempre da mediação da 
professora, do apoio da equipe, da família e 
da comunidade, que abre as portas para o 
mundo das exposições e atividades 
artísticas (BRASIL, 2012, p.46) 

 

O nosso Referencial Curricular para a Educação 

Infantil, é bem pontual quando traz o ensino de arte como 

uma forma de linguagem que possui estrutura e 

características bastante especifica, e ainda de acordo 

com esse documento a aprendizagem acontece por meio 

de articulações de alguns aspectos, que seguem a seguir: 

(BRASIL, 1998, p.89). 
 

O Fazer artístico que basicamente está centrado 

na exploração, expressão e comunicação de produção de 

trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, 
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propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação 

pessoal (BRASIL, 1998, p.99). 
 

• Criação de desenhos, pinturas, colagens, 

modelagens a partir de seu próprio 

repertório e da utilização das linguagens das 

artes visuais: ponto, linha, forma, cor, 

volume, espaço, textura, etc. 
 

• Exploraçãoe utilização de alguns 

procedimentos necessários para desenhar, 

pintar, modelar, etc. 
 

• Exploraçãoe aprofundamento das 

possibilidades oferecidas pelos diversos 
 

materiais, instrumentos e suportes 

necessários para o fazer artístico. 
 

• Exploração dos espaços bidimensionais e 

tridimensionais na realização de seus 

projetos artísticos. 
 

• Organização e cuidado com os materiais no 

espaço físico da sala. 
 

• Respeito e cuidado com os objetos 

produzidos individualmente e em grupo. 
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• Valorização da própria produção, das outras 

crianças e da produção de arte em geral. 
 

Apreciação: percepção do sentido que o objeto 

propõe, articulando-o tanto aos elementos da linguagem 

visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando 

desenvolver, por meio da observação, a capacidade de 

construção de sentido, reconhecimento, análise e 

identificação de obras de arte e de seus produtores. 

(BRASIL, 1998, p.103) 
 

• Conhecimento da diversidade de produções 
 

artísticas,comdesenhos,pinturas, 
 

esculturas, construções, fotografias, 

colagens, ilustrações, cinema etc. 
 

• Apreciação das suas produções e das dos 

outros, por meio da observação e leitura de 

alguns dos elementos da linguagem plástica. 
 

• Observação dos elementos constituintes da 

linguagem visual, ponto, linha, forma, cor, 

volume, contrastes, luz, texturas. 
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• Leitura  de  obras  de  arte  a  partir  da 
 

observação, narração, descrição e 

interpretação de imagens e objetos. 
 

• Apreciaçãodas Artes Visuais e 

estabelecimento de correlação com as 
 

experiências pessoais. 
 

Por fim a reflexão considerada tanto no fazer 

artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os 

conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, 

compartilhando perguntas e afirmações que a criança 

realiza instigada pelo professor e no contato com suas 

próprias produções e as dos artistas. (BRASIL, 1998, 

p.89). 

 
 
 

 

ARTE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 
 

 

O trabalho com a arte é um elemento fundamental 

na educação, por possuir por despertar e expressar uma 

diversidade de sentidos, sentimentos e imaginação. 

Martins (1998, p. 34) afirma que, “antes mesmo de saber 
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escrever, o homem expressou e interpretou o mundo em 

que vivia pela linguagem da arte. O autor cita a 

importância da arte dentro e fora das escolas: 

 

Assim a arte é importante na escola, 
principalmente porque é importante fora 
dela. Pode ser um conhecimento construído 
pelo homem através dos tempos, a arte é 
um patrimônio cultural da humanidade e 
todo ser humano tem direito ao acesso a 
esse saber. (MARTINS, 1998, p.13). 

 

Em complemento as citações acima Martins (1998) 

vê a arte como importante ferramenta do ensinar e 

aprender. 

 

Transformar as atividades isoladas das 
aulas de arte em ensinar/aprender arte 
através de projetos, criando situações de 
aprendizagem através de sequências 
articuladas continuamente avaliadas e 
replanejadas, pode se converter numa  
eficiente atitude pedagógica 
(MARTINS,1998, p.158). 

 

São muitos os benefícios que a arte oferece 

quando utilizada como recurso didático, principalmente no 

que diz respeito à aprendizagem. É possível ampliar o 

conhecimento intelectual da criança de forma a aguçar 

sua curiosidade e interesse as diversas formas. A arte 

proporciona, essa possibilidade de magnitude, tornando 
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seu olhar cada vez mais aberto ao que se já tem e ao 

novo. 

 

As manifestações artísticas criam sempre 
oportunidades para inúmeras brincadeiras. 
A diversidade de experiências culturais 
favorece brincadeiras coletivas e dão 
oportunidades para as crianças se 
relacionarem. Tais experiências no campo 
das artes devem fazer parte da vida diária 
das crianças na programação curricular. 
(BRASIL, 2012, p.45) 

 

É preciso oferecer as crianças os diversos 

recursos, expandindo o repertório infantil, possibilitando 

situações que a criança consiga se expressar, criar, 

refletir, explorar, comparar entre tantas outras conquistas. 
 

Para Correa e Nunes é importante organizar 

informações sobre arte, utilizando artistas e produções 

documentos e acervos, para que percebam a variedade 

existente de produções artísticas e concepções estéticas 

existentes nas diferentes culturas (CORREA, NUNES, 

2006, p. 61). 

 
Convidar artistas da comunidade para 
divulgar a arte que dominam. Inserir na  
programação curricular de cada 
agrupamento os elementos necessários 
para enriquecer a cultura artística das 
crianças. Dispondo desse conhecimento 
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cultural sobre as artes, as crianças podem 
recriá-las em suas brincadeiras. (BRASIL, 
2012, p.45) 

 

Barbosa (1991) complementa a citação anterior ao 

se referir a necessidade de preparar as crianças para 

apreciar o fazer artístico: 

 
[...] se nós prepararmos as crianças para 
lerem imagens produzidas por artistas, 
estaremos preparando-as para ler as 
imagens que as cercam em seu meio 
ambiente [...] (BARBOSA, 1991, p.20) 

 

Conforme citado por Barbosa (1991) “se nós 

prepararmos”, evidenciando a função do educador que é 

estimular a criatividade, por isso a importância desse 

profissional ter uma linguagem clara e focada, 

observando sua teoria a pratica, percebendo que essa 

teoria colocada em pratica se constrói novas percepções 

novos conhecimentos. 

 

O espaço da arte-educação é essencial à 

educação numa dimensão muito mais ampla, 

em todos os seus níveis e forma de ensino. 

Não é um campo de atividades conteúdos e 

pesquisas de poucos significados. Muito 

menos está voltado apenas para atividades 

artísticas. É território que pede presença de 

muitos, tem sido profundo, desempenha papel 

integrador 
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plural e interdisciplinar no processo formal e 
não formal da educação. Sob esse ponto de 
vista, a arte educadora poderia exercer um 
papel de agente transformador (VARELA in 
FERRAZ e FUSARI, 1999, p. 17) 

 

Ostetto (2000) reforça a necessidade do 

planejamento escolar, da disposição de toda equipe para 

realização de um trabalho significativo. 

 
O planejamento educativo deve ser 
assumido no cotidiano como um processo 
de reflexão, pois, mais do que ser um papel 
preenchido, é atitude e envolve todas as 
ações e situações do educador no cotidiano 
do seu trabalho pedagógico. Planejar é 
essa atitude de traçar, projetar, programar, 
elaborar um roteiro para empreender uma 
viagem de conhecimento, de interação, de 
experiências múltiplas e significativas para 
com o grupo de crianças. (OSTETTO, 2000, 
p.177) 

 

Quando se utiliza dos recursos didáticos da arte, se 

tem como finalidade a aproximação da realidade dos 

alunos aos temas apresentados pelo professor. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) traz um vasto 

conteúdo de exploração da arte no ensino e 

aprendizagem. Brasil, (1997, p. 46-47) 
 

•  Convivência    com    produções    visuais 

(originais    e    reproduzidas)    e    suas 
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concepções estéticas nas diferentes culturas 

(regional, nacional e internacional). 
 

• Identificação dos significados expressivos e 

comunicativos das formas visuais. 
 

• Contato sensível, reconhecimento e análise 

de formas visuais presentes na natureza e 

nas diversas culturas. 
 

• Reconhecimento e experimentação de 

leitura dos elementos básicos da linguagem 

visual, em suas articulações nas imagens 

apresentadas pelas diferentes culturas 

(relações entre ponto, linha, plano, cor, 

textura, forma, volume, luz, ritmo, 

movimento, equilíbrio). 
 

• Contatosensível, reconhecimento, 

observação e experimentação de leitura das 

formas visuais em diversos meios de 

comunicação da imagem: fotografia, cartaz, 

televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, 
 

telasdecomputador,publicações, 
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publicidade, desenho industrial, desenho 

animado. 
 

• Identificação e reconhecimento de algumas 

técnicas e procedimentos artísticos 

presentes nas obras visuais 
 

• Fala, escrita e outros registros (gráfico, 

audiográfico, pictórico, sonoro, dramático, 
 

videográfico) sobre as questões trabalhadas 

na apreciação de imagens. 
 

O profissional ligado ao trabalho com artes precisa 

ter consciência de que impor um desenho pronto a uma 

criança não permite de maneira alguma que ela exercite 

seu pensamento, raciocínio e muito menos sua 

personalidade, oportunidade de escolha. A criança não 

precisa de modelos pré-fabricados, ela precisa de 

oportunidades de construir seus próprios desenhos, seu 

próprio traço. Ilustra Barbosa a esse pensamento: 

 

É preciso que os professores saibam que 
não é qualquer método de ensino da arte 
que corresponde ao objetivo de desenvolver 
a criatividade, da mesma maneira que é 
preciso localizar a arte da criança no 
complexo mais totalizante da criatividade 
geral do indivíduo. (BARBOSA, 1990, p. 89) 
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O professor precisa ser o maior incentivador para o 

fazer artístico, quanto mais ele despertar a curiosidade e 

o prazer infantil, mas ele estará tornando esses 

momentos com o trabalho com artes interessante e 

produtivo para as crianças. Ele precisa ter o desejo de 

ensinar e fazer com as crianças, colocar as mãos na tinta, 

desenhar e se sujar com elas, tornando esses momentos 

mágicos inesquecíveis. 

 
 
 

 

A arte auxiliando o desenvolvimento infantil 
 

 

O objetivo aqui proposto, não é citar o 

desenvolvimento da criança mês a mês, já que o foco da 

pesquisa é o trabalho de artes visuais na infância, dessa 

forma o desenvolvimento aqui tratado será numa visão 

geral, assim como citado por Barbosa (2010). 
 

Durante muitos anos os bebês foram 
descritos e definidos principalmente por 
suas fragilidades, suas incapacidades e sua 
imaturidade. Porém, nos últimos tempos, as 
pesquisas vêm demonstrando as inúmeras 
capacidades dos bebês. Temos cada vez 
um maior conhecimento acerca da 
complexidade da sua herança genética, dos 
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seus reflexos, das suas competências 
sensoriais e, para além das suas 
capacidades orgânicas, aprendemos que os 
bebês também são pessoas potentes no 
campo das relações sociais e da cognição. 
Os bebês possuem um corpo onde afeto, 
intelecto e motricidade estão profundamente 
conectados e é a forma particular como 
estes elementos se articulam que vão 
definindo as singularidades de cada 
indivíduo ao longo da sua história. Cada 
bebê possui um ritmo pessoal, uma forma 
de ser e de se comunicar. (BARBOSA, 
2010, p. 2) 

 

Em complemento a citação acima Barbosa (2010) 
continua:  

Talvez o tempo seja um importante 
elemento para a definição da especificidade 
da educação dos bebês. As crianças 
pequenas precisam de tempo, de tempos 
longos para brincar, para comer, para 
dormir. Tempos que sejam significativos. As 
crianças pequenas, especialmente os 
bebês, têm a árdua tarefa de compreender 
e significar o mundo e precisam de tempo 
para interagir, para observar, para usufruir e  
para criar. Muitas vezes as pessoas pensam 
que os bebês têm pouca capacidade de 
atenção, de envolvimento, de curiosidade e 
por este motivo não oferecem propostas de 
atividades para as crianças, ou, ao contrário 
trocam a cada momento as propostas. Ora, 
quando temos efetivamente contato com os 
bebês e os observamos brincando sozinhos 
ou com outros bebês verificamos que eles 
ficam intrigados e envolvidos com uma 
tarefa e 
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podem permanecer assim por muito tempo. 
A pressa, em geral é nossa, dos adultos. 
(BARBOSA, 2010, p. 8-9) 

 

A rotina para criança nessa faixa etária necessita 

ser bem planejada com atividades dinâmicas que se 

intercalam, devido à idade, é importante haver situações 

de movimentos e outra mais calma que requer um pouco 

mais de atenção e concentração 

 
Crianças de zero a três anos exploram as 
propriedades dos objetos e descobrem a 
autonomia quando podem locomover-se 
livremente e podem explicitar seus desejos 
por meio das linguagens. Apesar das 
diferenças que se observam entre as 
crianças na medida em que crescem, essa  
é uma faixa etária cuja rotina varia pouco de 
uma para outra idade. O que pode variar 
são os conteúdos das atividades oferecidas 
e o tempo de duração de cada uma delas. 

(ABRAMOWICZ e Wajskop 1999, p.27) 
 

Nessa fase o desenvolvimento acontece de forma 

contínua, cada criança no seu ritmo vai obtendo seu 

desenvolvimento físico e intelectual, algumas são 

estimuladas em suas casas por seus familiares, outras o 

único espaço para isso é a escola. 
 

Ferreira (2005) reforça a necessidade de 

valorização da arte para o desenvolvimento infantil 
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O importante é que a arte da criança seja 
valorizada e que os adultos não permitam 
que as crianças passem pelas etapas de 
desenvolvimento de forma incorreta,  
trazendo consequências futuras 
(FERREIRA 2005, p.49) 

 

Levi Vygotsky (1989) chama nossa atenção para 

duas características fortemente presente na vida da 

criança e fundamentais para seu desenvolvimento, a 

imaginação e a fantasia. 

 
A imaginação e a fantasia são elementos 
fundamentais para o desenvolvimento da 
criança, pois, através dessas ela poderia 
viajar entre o mundo real e o imaginário, 
partindo de suas vivências e seus anseios 
na construção da sua realidade. 
(VYGOTSKY, 1989 p. 69) 

 

“A criatividade é uma parte da brincadeira, um 

todo. E não é preciso comprar diferentes objetos para ser 

criativo. Se precisar de um cavalete, use árvores”. 

(HOLM, 2007, p. 19). 
 

Não se pode pensar em trabalhar com crianças 

ainda muito pequenas sem pensar em como envolve-las 

nas situações de ludicidade. Para a criança tudo pode ser 

uma grande brincadeira, basta o professor trazer de 
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maneira lúdica para despertar interesse e prazer em 

querer aprender e participar 

 
 
 

 

Aprendizagem através da Arte 
 

 

O papel que exerce a linguagem da arte na 

educação, envolve muito além do se expressar por meio 

dos desenhos, das pinturas, envolve os aspectos 

cognitivos e culturais, pois até uma década atrás não se 

considerava esse aspecto na educação infantil. De acordo 

com Kury (2010, p.228) “O Cognitivo refere-se à 

Cognição, que é o ato de adquirir conhecimento”. Assim, 

ilustrando a essa ideia a arte intervém de maneira positiva 

no processo de conhecimento da criança. 
 

Para as aulas de arte, das quais fogem 

completamente da ideia de aula simples de desenhos 

sem planejamento. Martins, Picosque e Guerra (1998) “a 

arte também é um convite para sair de suas quatro 

paredes. Expedições exploratórias pela escola e seus 

jardins”. 
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Passeie pela creche procurando as cores, 
formas e texturas do ambiente. Proponha 
que as crianças toquem os objetos e 
percebam os ambientes. Escolha, separe e 
agrupe objetos em função das semelhanças 
ou diferenças de suas cores, formas e 
texturas. Construa uma coleção, colagem 
ou escultura com os materiais recolhidos. 
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.84) 

 

Além desses estímulos, o planejamento do espaço 
 

é muito importante para que torne as situações com artes 

bem mais proveitosas. 
 

As crianças precisam ter a oportunidade de sair da 

sala de aula, desenhar no espaço externo a ela. Dar uma 

volta nos arredores escolares, observar a natureza. Ir até 

outra sala apreciar trabalhos das outras turmas, ouvir 

como foram realizados. Passeios a exposições são muito 

bem-vindas nessas propostas. 
 

As propostas pedagógicas dirigidas aos 
bebês devem ter como objetivo garantir às 
crianças acesso aos processos de 
apropriação, renovação e articulação de 
diferentes linguagens. É importante ter em 
vista que o currículo é vivenciado pelas 
crianças pequenas não apenas através de 
propostas de atividades dirigidas, mas 
principalmente através da imersão em 
experiências com pessoas e objetos, 
constituindo uma história, uma narrativa de 
vida, bem como na interação com diferentes 
linguagens, em situações contextualizadas, 
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adquirindo, assim, o progressivo domínio 
das linguagens gestuais, verbais, plásticas, 
dramáticas, musicais e outras e suas 
formas específicas de expressão, de 
comunicação, de produção humana. 
(BARBOSA, 2010, p. 5). 

 

Por intermédio das artes conseguimos ler e 

escrever o mundo, por meio de suas formas de 

expressão. Piaget (1982) reforça a necessidade de 

cultivar tais meios na vida das crianças para que não 

ocorra o esquecimento: 

 
A criança pequena começa 
espontaneamente a exteriorizar sua  
personalidade e suas experiências 
interindividuais graças aos diferentes meios 
de expressão que está a sua disposição: 
desenho, modelagem, o simbolismo do jogo 
a representação teatral, o canto etc., mas 
sem uma educação apropriada que consiga 
cultivar esses meios de expressão e 
encorajar as primeiras manifestações 
estéticas, a ação do adulto, do meio familiar 
ou escolar tendem em geral a frear ou 
contrapor se às tendências artísticas ao 
invés de enriquece-las (PIAGET, 1982, 
p.68) 

 

É preciso cultivar e encorajar a criança a se 

expressar por meio de atividades artísticas, conforme 

citado por Piaget os adultos possuem grande influência 

sob a criança, tal influência deve ser direcionada sempre 
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para o positivo e isso também deve ser conversado com 

os pais e familiares nos momentos oportunos. 

 
 
 

 

O TRABALHO INTERDISCIPLINAR COM A ARTE 
 
 
 

 

Quando pensamos em desenvolver um trabalho 

com artes nas creches ou na educação infantil analisar o 

tipo de trabalho que se pretende realizar, a proposta 

pedagógica adequada a fase infantil, pois essas práticas 

devem ser voltadas cada vez mais a realidade das 

crianças. 
 

Ponso (2014) e Carbonell (2002) citam algumas 

características do trabalho com a interdisciplinaridade na 

educação infantil, nas duas citações a seguir: 

 
Na Educação Infantil, a fronteira das 
disciplinas não é evidente para as crianças. 
Quando se deparam e entram e contato 
com o objetivo de estudo, as relações 
interdisciplinares acontecem naturalmente 
(PONSO, 2014, p. 13). 

 

Complementa Carbonell: 
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Na Educação Infantil se permite maior grau  
de flexibilidade e experimentação 
institucional dos conteúdos e dos modos de 
ensinar e aprender, pois existe menos 
pressão e controle acadêmico, familiar e 
social” (CARBONELL, 2002, p.28) 

 

É preciso ter bem claro que a educação ocorre ao 

longo de toda a nossa vida e baseia-se em quatro pilares 

que são o aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos, aprender a ser. Delors (2000, p. 
 
101): 
 

• Aprender a conhecer, combinando uma 

cultura geral, suficientemente vasta, com a 

possibilidade de trabalhar em profundidade 

um pequeno número de matérias. O que 

também significa: aprender a aprender, para 

beneficiar-se das oportunidades oferecidas 

pela educação ao longo de toda a vida. 
 

• Aprender a fazer, a fim de adquirir, não 

somente uma qualificação profissional, mas, 

de uma maneira mais ampla, competências 

que tornem a pessoa apta a enfrentar 

numerosas situações e a trabalhar em 

equipe. Mas também aprender a fazer, no 
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âmbito das diversas experiências sociais ou 

de trabalho que se oferecem aos jovens e 

adolescentes, quer espontaneamente, fruto 

do contexto local ou nacional, quer 

formalmente, graças ao desenvolvimento do 

ensino alternado com o trabalho. 
 

• Aprender a viver juntos desenvolvendo a 

compreensão do outro e a percepção das 

interdependências – realizar projetos 

comuns e preparar-se para gerir conflitos – 

no respeito pelos valores do pluralismo, da 

compreensão mútua e da paz. 
 

• Aprender a ser, para melhor desenvolver a 

sua personalidade e estar à altura de agir 

com cada vez maior capacidade de 

autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. Para isso, não 

negligenciar na educação nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades 

físicas, aptidão para comunicar-se. 
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Quando se trata do processo de busca do 

conhecimento, o trabalho interdisciplinar se torna bem 

mais socializador, e deve ser percebido como fruto de um 

trabalho com visão coletiva, onde o educando passa a 

interagir com seu meio e com as pessoas e suas 

ferramentas de trabalho 
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BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: 
EDUCAÇÃO E LUDICIDADE PARA 
CRIANÇAS INTERNADAS. 
 

Shirley Fornieles Lopes 
 
 

RESUMO 
 

O presente estudo destaca a importância brinquedoteca 

dentro do âmbito hospitalar, minimizando os efeitos 

negativos causados pelo ambiente. A criança através do 

lúdico exercita suas potencialidades estimulando o seu 

desenvolvimento social, intelectual, emocional. Quando 

tem uma brinquedoteca no ambiente hospitalar, o direito 

da criança passa a ser respeitado porque ao brincar ela 

se fortalece, ajudando na sua recuperação. A escolha da 

temática se justifica pela necessidade de compreensão 

sobre a importância da ludicidade no ambiente hospitalar, 

pois sabemos que o ato de brincar é excluído neste 

espaço. Além disso, enfatizou-se o papel do pedagogo 

hospitalar neste novo campo de atuação, proporcionando 

a criança uma aprendizagem significativa, construindo um 

contexto de valores e culturas e comunicação, capaz de 

conceber a situação global da criança enferma. 
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Palavras-Chave: brinquedoteca hospitalar; criança; 

pedagogo hospitalar. 

 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This study highlights the importance playroom in 

the hospital environment, minimizing the negative effects 

of the environment. The child through play exercises his 

potential stimulating their social, intellectual, emotional 

development. When you have a playroom in the hospital 

environment, the right of the child shall be respected 

because the play she is strengthened, helping in his 

recovery. The choice of theme justified by the need of 

understanding about the importance of playfulness in the 

hospital because we know that the act of playing is 

excluded in this space. He also stressed the role of the 

hospital educator in this new playing field, giving the child 

a meaningful learning, building a context of values and 
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cultures and communication, able to design the overall 

situation of the sick child. 

 
 

Key- Words: Toy hospital; Child; Pedagogue hospital. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa visa descrever a função do brincar 

na subjetividade da criança hospitalizada, analisando o 

brincar como um instrumento terapêutico auxiliando a 

serviço da recuperação da saúde da criança. Este 

trabalho tem como objetivo compreender a importância da 

brinquedoteca no ambiente hospitalar no atendimento 

educacional das crianças hospitalizadas. 
 

O presente trabalho será composto por 

fundamentação teórica numa abordagem qualitativa, 

demonstrando a necessidade do lúdico e a humanização 

na brinquedoteca hospitalar, bem como o papel do 

pedagogo hospitalar neste ambiente, possibilitando a 

interação da criança hospitalizada. 
 

Por meio deste artigo pretende-se enaltecer a 

brinquedoteca como um espaço no hospital destinado a 
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estimular as crianças, os adolescentes e seus 

acompanhantes a brincar no sentido mais amplo possível, 

a fim de conseguir sua recuperação com uma melhor 

qualidade de vida. 
 

Quando uma criança é hospitalizada muda toda 

sua rotina causando-lhe desconforto e afetando seu lado 

afetivo, cognitivo e físico. A brincadeira é um instrumento 

de intervenção, utilizado como forma da criança construir 

estratégias de enfretamento e resolução de conflitos em 

relação à hospitalização. Através do lúdico, a criança 

demonstra seus sentimentos e se expressa melhor, 

resgatando-a si mesma. 
 

A prática do pedagogo no âmbito hospitalar tem 

como responsabilidade dar a continuidade ao processo 

educacional da criança, levando em consideração os 

limites individuais de cada criança, respeitando-a como 

um sujeito integral de acordo com suas particularidades. 
 

Ressalta-se que um espaço lúdico no hospital 

contribui para quebrar a característica hospitalar espacial 

predominante voltada para diagnosticar e intervir no 

combate a doença, assim cria-se condições práticas para 

que a realidade vivida pela criança, na fase da 
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hospitalização seja permeada pelo imaginário, facilitando 

sua elaboração da situação a sua medida e ao seu ritmo. 

 
 

A BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL 
 

 

Segundo Cunha (1998), a Brinquedoteca é uma 

instituição que nasceu no século XX para garantir um 

espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É um espaço 

que se caracteriza por possuir um conjunto de brinquedos 

e brincadeiras ,oferecendo um ambiente mágico e 

agradável, muito alegre e colorido , onde mais 

importantes que o brinquedo é a ludicidade que eles 

proporcionam. Nos hospitais as brinquedotecas têm como 

objetivo desenvolver a imaginação, a criação e a 

expressão, incentivar a brincadeira do faz de conta, a 

dramatização, a construção de pensamento, a solução de 

problemas, a socialização, a vontade de inventar, 

colocando ao alcance da criança uma variedade de 

atividades que, além de possibilitar a ludicidade individual 

e coletiva, permite que ela construa a sua própria 

percepção do mundo. 
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O estar doente, associado à hospitalização de uma 

criança, certamente representa uma questão de muito 

desgaste físico e emocional. A interrupção de rotina de 

vida de uma criança faz com que ela fique insegura por 

estar privada de seus parentes e amigos, de seus 

brinquedos e de tudo que lhe é familiar. Com a saúde 

abalada pela doença, a criança enfraquecida ainda tem 

que se esforçar para adaptar-se a uma situação em que é 

tudo diferente, desde a rotina até as pessoas que tem que 

conviver. 
 

Santos (1997) afirma que a brinquedoteca é o 

espaço para brincar, não sendo necessário atribuir, mais 

nenhum objetivo a sua definição. Contudo, é preciso 

valorizar a criança que brinca, pois se as relações entre 

brinquedos e as crianças forem corretas, se tiverem a 

dimensão que devem ter, as transformações ocorrerão 

espontânea. 
 

A primeira ideia de brinquedoteca surgiu por volta 

de 1934, em Los Angeles, com a intenção de 

empréstimos de brinquedos com vários objetivos, resgate 

a cultura lúdica, socialização e aprendizagem. 

Educadores como Montessori, Froebel, Pestalozzi foram 
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os pioneiros na importância e no reconhecimento da 

manipulação de brinquedos na resolução de experiências. 

Certamente a pesquisa de origem foi realizada por estes 

autores pela preocupação na felicidade da criança. 
 

[...] ainda existe em Los Angeles (EUA) a 

brinquedoteca chamada “Toy Loan” ou “Toy Libraries” 

com propósitos apenas de emprestar brinquedos, 

caracterizado como recurso comunitário utilizado 

atualmente. Friedmmann (1998, p.174) 
 

Na Suécia em 1963, conforme Noffs (2001, p.163): 
 
 
 

 

[...] descreve duas professoras que tinham 

filhos deficientes fundaram, neste País, a 

primeira Ludoteca (lekotek, em sueco), 

tendo como objetivos a orientação de pais 

de crianças excepcionais, o estímulo à 

aprendizagem e o empréstimo de 

brinquedos. Este mesmo conceito é mantido 

até hoje, e as lekoteks funcionam como uma 

clínica em que se marca consulta e atende-

se, individualmente, cada criança. 
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Quando a criança não pode ir a lekotek, uma 

pessoa treinada vai à casa da criança para levar 

brinquedos. Este trabalho realizado é terapêutico e 

preventivo, quando atende às crianças nas quais há 

hipótese de comprometimento ou anormalidade em seu 

desenvolvimento (Cunha, 1998). 
 

Na Inglaterra, se propôs a biblioteca de brinquedos 
 

- Toy Libraries com propósitos de levar os brinquedos 

para casa. Em outros Países da Europa como, Suíça, 

Bélgica, França e Itália denominaram o espaço lúdico de 

ludotecas, com empréstimo para uso local ou domiciliar. 
 

No Japão, em Osaka, 1975 inicia-se a 

brinquedoteca, como um lugar de tratamento e terapia, 

recebeu o nome de Lekotech. As brinquedotecas 

japonesas os usuários costumam participar de atividades, 

como voluntários, e as famílias das crianças com 

deficiência residentes da comunidade e especialistas 

(médicos, terapeutas, professores e cuidadores de 

crianças) funcionam como um centro comunitário. 
 

De acordo com Cunha (1981), por ocasião da 

inauguração do centro de habilitação da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em São Paulo, 
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onde foi realizada uma grande exposição de brinquedos 

pedagógicos, direcionados aos pais de crianças 

excepcionais, aos profissionais e aos estudantes. Esta 

exposição acabou dando certo, este setor implantou em 

1973 um sistema de rodízio de brinquedos e materiais 

pedagógicos, ganhou o nome de Ludoteca. Porém a 

primeira brinquedoteca brasileira iniciou-se na Escola 

Indianópolis em São Paulo, foi implantada a primeira 

brinquedoteca brasileira com propósitos voltados no ato 

de brincar, com empréstimos de brinquedos e orientação 

direcionada a criança. Santos afirma que: 

 

em 1984, foi criada a Associação Brasileira 

de brinquedoteca, que fez crescer o 

movimento no Brasil. Foram realizados 

inúmeros eventos, começando a surgir 

brinquedoteca em diferentes estados 

brasileiros. Desde então a Associação 

Brasileira tem se mantido atuante na 

divulgação, no incentivo nas orientações de 

pessoas e instituições (1995, p.8). 
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A Brinquedoteca é um espaço preparado para 

estimular a criança a brincar, a desenvolver a 

socialização, cognição, afetividade, motricidade, dentre 

outras habilidades. Este espaço possibilita a criança a 

uma grande variedade de brinquedos em um ambiente 

especialmente lúdico, além de resgatar as brincadeiras 

tradicionais, em função de não haver, nos grandes 

centros urbanos, espaço seguro e atrativo para atividades 

lúdicas. Este ambiente brinquedoteca além de ser um 

espaço de brincadeiras, ensino e pesquisa, tem uma 

função terapêutica. 
 

Segundo Damásio (2000), a felicidade ou a 

tristeza é basicamente derivado da percepção combinada 

de estados corporais e pensamentos. Quando temos 

percepção negativa de nosso estado corporal, o raciocínio 

perde eficácia. Mas por outro lado a alegria e animação 

dão mais agilidade para nossos pensamentos, como a 

nossos movimentos. A importância do brincar no 

ambiente hospitalar colabora como o bem estar integrado 

e biopsicossocial da criança, favorecendo uma melhor 

compreensão do que está se passando consigo. 
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A Brinquedoteca Escolar se encontra dentro das 

instituições de ensino na maior parte das escolas 

brasileiras, que adotaram brinquedotecas com finalidades 

pedagógicas. Dispõem acervos com materiais para jogos 

e oferecem um espaço para brincar, logo após a 

utilização, os brinquedos retornam à sala de acervo. Sua 

dinâmica é semelhante à da biblioteca. Suprem parte da 

necessidade dos Docentes, destinando a promoção de 

aprendizagem e do desenvolvimento infantil. 
 

Segundo a caracterização de KISHIMOTO (1998), 

a Brinquedoteca Escolar é organizada num setor da 

escola com finalidade pedagógica, na qual se preocupa 

em privilegiar o brincar como principal método na 

construção da identidade e autonomia das crianças, ou 

centros de educação continuada, onde os alunos brincam 

e escolhem jogos e brinquedos. 
 

Brinquedotecas de hospitais ou clínicas, no 

ambiente Hospitalar volta-se mais ao interesse nas 

atividades lúdicas, com o objetivo de amenizar o 

sofrimento da criança, causado pela doença. As 

brinquedotecas nos hospitais são de suma importância na 

recuperação da criança, pois ao utilizar o jogo, 
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representando os problemas vividos na internação, as 

crianças encontram mecanismos para enfrentar seus 

anseios, e medos Kishimoto (1993). 
 

Segundo Lindquist (1993), vem apontando a 

importância da presença da atividade lúdica durante o 

período de adoecimento e internação hospitalar de 

crianças. Neste sentido, o brincar passar ser visto como 

um espaço terapêutico, capaz de promover não só a 

continuidade do desenvolvimento infantil, como também a 

possibilidade de, através dele, a criança hospitalizada 

melhor elaborar este momento específico que vive. 
 

De acordo com Maia (2000) afirma que o brincar 

leva a criança a construir e elaborar a relação eu- mundo, 

pois, além do prazer que o brincar proporciona, ele ajuda 

a dominar as angústias e tristezas e controla ideias e 

impulsos. A Hospitalização da criança interrompe esse 

processo, promovendo um corte em sua experiência, já 

que o ambiente do hospital, em geral, não contempla essa 

necessidade infantil. É por meio do brinquedo que a 

criança pode resolver a tensão que o ambiente lhe causa, 

podendo pelo “faz de conta”, superar os traumas e 

dificuldades encontradas. 
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As brinquedotecas de bairro estão destinadas a 

atender o público local, são montadas com a participação 

da comunidade e de associações, sendo frequentadas 

pelas crianças da comunidade. Atendem a população de 

um ou mais bairros e são mantidas por associações, 

prefeituras ou organizações filantrópicas. Nas 

brinquedotecas de bairro, as crianças podem encontrar 

seus amigos, brincar com os avós, conviver com crianças 

de diferentes idades, níveis socioeconômicos e étnicos 

(Kishimoto, 1998). A disponibilidade de espaço para a 

criança brincar propicia a descoberta de novos jogos e 

fortalece os brinquedos culturais. 
 

Brinquedotecas de Universidades são montadas 

por profissionais de Educação, com a finalidade principal 

de pesquisa e formação de recursos humanos. De acordo 

com Santos (2000), as brinquedotecas das universidades, 

são como um laboratório onde professores e alunos do 

Ensino Superior em termos de pesquisa, exploram jogos e 

brinquedos como alternativas de novas experiências na 

intervenção com a comunidade. 
 

Brinquedotecas circulantes, também são chamadas 

de ambulantes, móveis, itinerantes. Podem ser adaptadas 
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a um ônibus ou instaladas dentro de um circo. Tem como 

finalidade levar a brinquedoteca em diferentes lugares, 

em cada local dependendo de cada situação. 
 

As brinquedotecas temporais são montadas em 

locais onde acontecem grandes eventos, oferecendo um 

espaço para as crianças, enquanto os pais participam da 

programação. Existem além desses tipos, brinquedotecas 

em presídios, hotéis, clubes, shoppings, supermercados. 

Sendo marcante cada tipo de brinquedoteca as funções 

de ensino, pesquisa, lazer e terapêutica. Cada instituição 

pode ter uma ou mais finalidades, nos afirma Santos 

(1995). 
 

Com o surgimento da brinquedoteca, tornou-se 

necessário pensar no profissional específico para atender 

a necessidade da instituição. Ao configurar este serviço 

usamos o termo brinquedista, para determinar esta 

função. A (o) brinquedista não somente vai apresentar os 

brinquedos a criança, mostrando-lhe como funcionam e 

como pode se divertir com eles, uma nova companhia, 

que pode trazer sempre alegria e conforto, mas é também 

uma pessoa que pode ajudar a criança entender o que se 

passa com ela e ao seu redor, amenizando sua 
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insegurança causada pelo ambiente. Sendo assim o 

profissional que faz esta mediação criança/ brinquedo, 

deve exercer estas funções com formação de 

conhecimentos de ordem psicológica, pedagógica, 

artística e sociológica. 
 

Em termos constitucionais a lei 11.104/2005 

proposta pela Deputada Luiza Erundina de Souza, tornou-

se obrigatório em (2005) nos Hospitais públicos e 

privados que possuem unidades Pediátricas com 

internação de crianças a existência de brinquedotecas, 

evidentemente uma grande conquista na humanização da 

assistência à infância nesta difícil fase da vida. 
 

O (a) brinquedista já é reconhecido (a) como 

elemento essencial ao bom funcionamento e a 

sobrevivência das brinquedotecas. O currículo dos cursos 

para sua formação contempla o desenvolvimento infantil, 

as diversas teorias sobre o brincar e o jogo, brincadeiras e 

jogos tradicionais, seleção e exploração de brinquedos e 

noções básicas sobre o funcionamento e organização das 

brinquedotecas. Além desses aspectos é considerada a 

seguinte personalidade: entusiasmo, sensibilidade, 

determinação, equilíbrio emocional, criatividade, simpatia 
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para encantar. Este profissional participa do 

desenvolvimento evolutivo do ser humano, levando em 

consideração a subjetividade da criança, compreende a 

importância do faz de conta e outros recursos de 

imaginação que interage com experiência imediata de 

relacionamento com o ambiente. 
 

Segundo Friedmann (1992), o brincar pode ser 

visto como uma ferramenta, capaz de contribuir na 

reabilitação e a cura da criança. O brincar surgiu como 

um resgate de nossos valores como potencial para cura 

física e psíquica. 
 

À medida que o brinquedista promove atividades 

lúdicas com as crianças, elas se sentem respeitadas e 

valorizadas. Para que o brincar seja um aliado na 

habilitação dessas crianças hospitalizadas é necessário 
 
que sejam estruturados pelos brinquedistas, 

planejamentos sobre as brincadeiras e diversifica-las para 

diferentes faixas etárias, tornando a brinquedoteca mais 

atrativa. 
 

De acordo com Brasília (2006), a brinquedoteca 

possibilita a criança um ambiente favorável e agradável. 

Não há dúvida, que brincar é dialogar, socializar, partilhar 
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ideias conhecendo a si e aos outros, criar e recriar. O 

brincar promove saúde mental da criança e maturidade 

para enfrentar problemas, mesmo em hospitais. 

 
 
 
 

A CRIANÇA HOSPITALIZADA 
 

 

A internação da criança, o afastamento de sua 

família, e os procedimentos invasivos faz a criança se 

retrair de sua própria identidade e com isso ela se torna 

mais vulnerável à ansiedade, medos, tristezas e 

temores, prejudicando seu desenvolvimento e não 

contribuindo na recuperação de seu tratamento (Leite 

et al. 2007). Tratando-se não só apenas dos momentos 

críticos no ambiente, mas altera todo o cotidiano da 

família, com deslocamentos de casa até o hospital, 

visitas, acompanhamentos, horários que precisam ser 

alterados para manter o vínculo com a criança. 
 

A brinquedoteca em um ambiente hospitalar vem 

a ser um lugar de refúgio, de serenidade e de bem-

estar tanto para mães quanto para os hospitalizados. 

Alguns hospitais têm oficinas, pintura, artesanato e 
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jogos e as mães participam destas atividades com seus 

filhos. 
 

Segundo Cunha (2009), devemos lembrar que a 

brinquedoteca não é apenas um lugar com muitos 

brinquedos, mas, sim um lugar baseado numa 

estrutura educacional, voltado para um mundo lúdico, 

colorido, criativo e como prioridade, muito afeto. Desta 

forma a criança acaba despertando nela sentimentos 

positivos e menos traumatizantes. 
 

O termo “brincar” é um conjunto de atividades 

que se assemelham entre si, por seu caráter lúdico. 

Para Friedmann (1996), a atividade lúdica fornece 

informações elementares, por meio dela podemos 

observar as emoções da criança e como ela interage 

com os demais, além do seu estágio de 

desenvolvimento, físico, motor, nível linguístico e 

formação moral. Por meio do jogo a criança se 

comunica e se expressa e desta forma podemos 

compreender a dinâmica interna infantil. 
 

Brincar, portanto, é sinal de saúde, quando a 

criança não brinca seus gestos são repetitivos e não 

tem prazer em nem inventividade, geralmente a criança 
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sofre algum tipo de distúrbio de relacionamento 

precoce, ou alguma causa recente. 
 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

destaca o brincar defendido por lei. A Constituição da 

República de 1988, no artigo 227, destaca que: “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 

lazer (...)”. 
 

A criança nasce biologicamente indefesa, durante 

as interações com o meio, humaniza-se, construindo a 

consciência de si e da autoimagem, esta construção é 

paulatina e concomitante e depende daquilo que recebe 

dos outros. 
 

Quando a criança doente brinca diminui sua tensão 

e acaba vivenciando experiências prazerosas e colabora 

na sua recuperação. Segundo a médica e educadora 

Maria Montessori 
 

Quem quiser receber algum benefício para 

sociedade tem que se apoiar na criança através dela pode 

obter alguns segredos práticos da nossa vida, desta 
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forma a criança se torna nosso mestre apresenta como 

uma figura forte e misteriosa. (1936, p.193-4). 
 

Conceitualmente o brincar pode ser considerado 

uma faculdade natural e espontânea, uma capacidade 

inata ao indivíduo. Outros o consideram como 

manifestação da “dinâmica infantil”, em que o ser busca 

motivos para tal empreendimento. É avaliado como um 

meio saudável de expressão humana, obtido por meio da 

filogênese e culminado na fase nominal. 
 

Na visão segundo os autores: Piaget, Vygotsky, 

Wallon, a atividade lúdica pode ser vista como fruto de 

atividades prazerosas, interessantes, que ocorrem em 

um inter espaço a relação entre sujeito e objeto e na 

qual a pessoa pode exercitar as suas funções 

plenamente nos aspectos sensoriais, motor, perceptivo, 

afetivo e social, caracterizando-se o brincar, como um 

legítimo agente estruturante e de manutenção da 

saúde mental. 
 

O ser humano desenvolve seus interesses, ou 

seja, atinge seus propósitos, se houver motivação. 

Contudo motivação pode ser definida como duas 

possibilidades. Se considerada extrínseca, o motivo 

 

 
[218] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

estará exterior ao sujeito, que o estimulará a agir para 

satisfazer o desejo; por outro lado, se for intrínseca, 

provavelmente as causas inconscientes é que 

controlarão o organismo homeostaticamente, ou seja, o 

brincar responderá diretamente ao sistema nervoso 

central pelo processo de retroalimentação, aliviando a 

criança das tensões emocionais. 
 

Segundo Françani e et al (1998), o ato de brincar 
 

é o meio natural de expressão, tornando-se 

indispensável para o seu bem-estar físico, mental, 

emocional e social. Quando a criança brinca, ela 

depara-se com o mundo da fantasia envolvendo-se em 

situações imaginaria, com a ajuda dos brinquedos, a 

criança expõe suas emoções e conflitos. O ato de 

brincar é um dos fatores mais importantes na vida da 

criança, tornando-se um instrumento eficaz para 

diminuir o estresse. 
 

Mesmo que a criança – paciente venha rejeitar 

ou quebrar algum brinquedo por birra, esta talvez seja 

a possível oportunidade, ou a única maneira, que ela 

tenha de expressar a sua necessidade de atenção ou 

de limites. 
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Convém destacar “a influência psicológica que o 

corpo clínico profissional” exerce sobre a criança 

doente, principalmente no bebê, em seus primeiros 

anos de vida. 
 

A criança desde pequena precisa confiar na 

realidade a sua volta, isto é, ela internaliza a realidade 

objetiva e constrói em si a consciência do outro, 

formando a realidade subjetiva, Winnicott esclarece 

que: 

 
 

tanto o brinquedo como ilusão se 

processam em uma zona intermediária 

entre a realidade psíquica e a exterior. 

Dessa forma, em situação fictícia, a criança 

altera a realidade objetiva, segundo a sua 

maneira subjetiva de interpretação do 
 

real,partilhada ou configurada, 

decodificando e vivenciando essa realidade 

externa por meio da representação de 

papéis, para melhor compreendê-la. Desta 

forma haverá influências psicológicas na 

construção da identidade na criança em 

desenvolvimento, durante a sua experiência 

em uma instituição hospitalar; então 
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devemos torná-la a mais benéfica possível. 
 

(1975, p.133). 
 

 

De acordo com Steinberg (2004), destaca-se 

ainda a contribuição que o brincar tem sobre humor. O 

humor atua como um relaxante sobre a musculatura 

lisa do organismo e auxilia a diminuição da endorfina e 

do cortisol na corrente sanguínea, descontraindo-o e 

favorecendo novas sensações de bem-estar, 

principalmente aquelas que se submetem à alta 

dosagem de remédios, como a quimioterapia, cujo 

prejuízo atinge a cognição e a afetividade 

sensivelmente. 
 

Vygotski (1987) considera o brincar como uma 

atividade simbólica social, na qual o indivíduo leva em 

conta suas necessidades imediatas, motivações e 

incentivos para agir. 
 

Na fase pré-escolar, o significado e percepção 

dos objetos se unem. Para criança, o jogo e o objeto 

que determina sua ação, entretanto, ela impõe um 

significado a esse objeto, e começa a brincar numa 

situação imaginária, muito próximo do real. 
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Para Vygotski (1987), somente na idade escolar 

que o brinquedo internaliza-se junto à memória e ao 

pensamento lógico, possibilitando a criança brincar, 

sem que o objeto tenha semelhança com o objeto real. 
 

Brincar é fundamental na socialização da 

criança, pois é na brincadeira que o ser humano 

aprende as regras e princípios de vivência social. 

Segundo Bomtempo (1998), brincar exige certa 

concentração durante muito tempo e desenvolve o 

interesse, a imaginação e a iniciativa. É um dos 

processos educativos mais completos, uma vez que 

envolve o emocional, o corporal e o intelectual da 

criança. 
 

Bomtempo (1998) enfatiza que se a 

brinquedoteca é o espaço da criança, esse é o melhor 

lugar para conhecê-la e observá-la de forma completa, 

pois permite desvincular o brinquedo da questão do 

consumo, estimulando a vivência social coletiva. 
 

As crianças brincam de diferentes maneiras, 

podem brincar sozinhas ou em grupo. No decorrer do 

desenvolvimento, outras formas de brincar aparecem: 

inicialmente ela brinca de forma repetitiva em relação 
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aos objetos de forma a dominar as suas qualidades; 

por meio dessa prática repetitiva, ela passa a usar o 

faz-de-conta, o jogo imaginativo, para introduzir-se no 

mundo dos adultos. 
 

Plata (1997) investigou, em sua Dissertação de 

Mestrado, a lógica de aprendizagem de crianças em 

sala de aula, tomando o brinquedo como facilitador 

desse processo. Utilizou, como fundamento teórico, a 

abordagem sociointeracionista em aprendizagem. 

Analisou 67 crianças, separadas em duas turmas: 

período pré-conceitual (2 a 4 anos) e período intuitivo 

(4 a 6 anos), observando-as nos jogos. Compararam as 

duas turmas em relação aos aspectos cognitivos, em 

que as crianças se encontravam antes e após as 

sessões. Trabalhou com cinco brinquedos da fábrica 

GROW, escolhidos, em conjunto, com as educadoras. 

A pesquisa concluiu que o brinquedo não só facilitou a 

aprendizagem das crianças, como também o 

desenvolvimento de aspectos cognitivos e afetivos, 

mesmo nas crianças que não haviam chegado ao pleno 

desenvolvimento do jogo simbólico. 

 
 
 

 
[223] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

De acordo com a observação de Bomtempo 

(2000), a mudança no conteúdo da brincadeira da 

criança relaciona-se às mudanças qualitativas nas 

brincadeiras, especialmente do faz-de-conta social, 

pois ocorrem entre as crianças mais velhas e mais 

novas (faixa entre três e seis anos). À medida que o 

desenvolvimento se processa, as crianças vão se 

libertando das propriedades físicas dos objetos, vão 

aprimorando a sua linguagem e apresentando um jogo 

de faz-de-conta mais complexo e mais duradouro. 
 

Para Bomtempo (2000), a brincadeira do faz-de-

conta é o jogo simbólico, e a simbolização por meio dos 

objetos funciona como pré-condição para o 

aparecimento do jogo de papéis ou do sociodramático, 

considerado a mais alta expressão do jogo simbólico, 

que aparece na criança por volta dos três anos de 

idade. Brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar 

de super-herói inicia-se como simples repetições de 

atos rotineiros que a criança observa, para transformar-

se, posteriormente, em ações individuais que se 

aproximam dos padrões de expectativas dos adultos, 

criando relações entre mundo real e imaginário. 
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Vygotski (1984) completa que a brincadeira do 

faz-de-conta se situa na linha de desenvolvimento 

proximal, uma vez que envolve e estimula o 

aparecimento de habilidades que não são esperadas 

para crianças dessa idade. 
 

Na mesma perspectiva de Piaget e Vygotski, nas 

crianças menores, até dois anos de idade, fase em que 

aparece a linguagem, a atividade lúdica caracteriza-se, 

basicamente, pelo exercício: a criança exercita-se na 

atividade de brincar pelo simples prazer, repetindo as 

ações e observando os resultados. Entre dois e sete 

anos, a atividade lúdica adquire o caráter simbólico: a 

criança representa seu mundo, e o símbolo serve para 

evocar a realidade. Os denominados jogos de 

construção constituem uma espécie de transição entre 

o jogo simbólico e o jogo de regras: por meio deles, a 

criança começa a se inserir no mundo social e a se 

desenvolver em direção a níveis mais complexos de 

cognição. É uma fase de passagem da fantasia para 

realidade. É a partir dos seis anos que surgem os jogos 

de regras que implicam relações sociais: caracterizam-

se por ser uma combinação sensório-motora ou 
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intelectual, com competição dos indivíduos, sendo 

regulamentada por um código. Nessa perspectiva, é 

interessante observar que, em uma situação de livre 

escolha, como na brinquedoteca, as crianças vão 

revelar suas necessidades e seus interesses, assim 

como enfrentar os desafios e encontrar formas de 

superá-los (Friedmann,1998b). 
 

Em outra observação, Bomtempo (1996) afirma 

que as crianças são capazes de lidar com situações 

psicológicas complexas por intermédio do brincar, pois 

integram experiências de dor, medo e perda. Travam 

batalhas entre os conceitos de bem e mal. Crianças 

que vivem em ambientes hostis e perigosos repetem 

essas experiências em suas brincadeiras. 
 

A reflexão sobre a importância do brincar na vida 

da criança, envolvendo os mais diferentes tipos de 

jogos e brincadeiras, coloca em evidência a 

contribuição que o brinquedo traz ao processo de 

desenvolvimento infantil, especialmente, no que diz 

respeito às configurações e interações ambientais em 

que ocorrem. A atividade lúdica reduz o efeito 

traumático, este aspecto é bastante relevante no 
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espaço da brinquedoteca como instrumento de 

diagnóstico e intervenção em dificuldades escolares. 

 
 
 

 

FUNÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR 
 

 

Na atual sociedade, a função do pedagogo não 

se limita a sala de aula. Sendo um novo campo de 

atuação em diferentes ambientes e contextos, inclusive 

no hospital, quando este dispõe da classe hospitalar. 
 

A pedagogia hospitalar poderá atuar nas 

unidades de internação ou na ala de recreação do 

hospital. Como direito da criança, “desfrutar de alguma 

recreação, programas de educação para saúde e 

acompanhamento do currículo escolar durante a sua 

permanência no hospital”. (CNDCA, 1995). 
 

Esta nova prática pedagógica ameniza o 

sofrimento da criança internada, respeitando-a como 

um sujeito solidário, inventivo, conhecedor e dinâmico, 

levando em consideração o estado clínico-emocional 

de cada paciente. O pedagogo hospitalar busca 

modificar situações e atitudes junto ao enfermo, as 
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quais não podem ser confundidas com o atendimento a 

sua enfermidade. 
 

Diante do exposto, destacamos que é 

imprescindível a atitude de respeito do professor, 

precisa ser lúcido e constante observador de seu 

aluno. Observador como uma pessoa completa, 

integrada, contextualizada de acordo com a 

necessidade de cada criança hospitalizada. 
 

Na teoria Walloniana, todas essas acepções são 

evidenciadas, quando se trata do trabalho do professor. 

Wallon mostra que a criança tenderá para o adulto, é 

seu destino, mas só conseguirá isso plenamente com a 

presença de outros. Por determinação da sociedade, 

outro significado, com papel relevante do professor. 
 

Segundo Matos & Muggiatti (2008, p.69): 
 

 

[...] a atenção pedagógica, mediante a 

comunicação e diálogo é essencial para ato 

educativo e se propõe a ajudar a criança ou 

(adolescente) hospitalizado para que, 

imerso na situação negativa que atravessa 

no momento, possa se desenvolver em 

suas dimensões possíveis de educação 
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continuada, com uma proposta de 

enriquecimento pessoal. O diálogo constitui-

se um dos principais fatores do ato 

educativo e, no ambiente hospitalar é 

essencial esta mediação entre professor e 

aluno. 

 
 

O papel do pedagogo hospitalar, principalmente 

dentro de uma brinquedoteca, é possibilitar à criança a 

construção de novos conhecimentos de forma 

prazerosa, por meio do lúdico, levando em 

consideração que o brincar é uma atividade própria da 

criança, pois é um instrumento para construção coletiva 

do conhecimento. A criança necessita brincar para ser 

ela mesma, uma forma de expressar suas emoções e 

entender melhor o mundo que chega até ela. 
 

Na perspectiva de Matos e Muggiatti (2009), este 

enfoque educativo e de aprendizagem surgiu da 

convicção de que a criança e ao adolescente 

hospitalizados, em idade escolar, não devem 

interromper, sempre que possível, seu processo 

curricular, portanto este atendimento cumpre a função 

de estimular a continuidade dos estudos para que estes 
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estudantes não se tornem repetentes ou venham a 

interromper o ritmo de aprendizagem dos mesmos. 
 

Em decorrência disso, a pedagogia hospitalar 

traz a ideia que o professor trabalhe com as crianças e 

adolescentes enfermos atividades lúdicas de 

reconhecimento do ambiente hospitalar, de si próprio e 

sua doença, pelo menos durante as primeiras semanas 

de internação, com objetivo de tranquilizar estas 

crianças no primeiro momento. Caso a criança fique 

hospitalizada por mais tempo, serão apresentadas 

atividades do tipo escolar, como discute Fontes (2005). 
 

Por meio da atividade lúdica a criança expressa 

seus conflitos. Portanto, por meio da observação 

diagnóstica, bem como da participação nas 

brincadeiras da criança, pode-se reconhecer a 

normalidade no processo de desenvolvimento. Bossa & 

Oliveira (1996), consideram que, na prática diagnóstica, 

a relação da criança com o adulto é sempre mediada 

pela atividade e, portanto, qualquer intervenção é 

sempre fundamentada na realização de uma tarefa que 

pressupõe a participação de um adulto, quer seja 
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incluindo-se nos jogos, quer seja interpretando a 

conduta da criança ao jogar. 
 

A hospitalização, como vimos, afasta a criança 

do convívio familiar e também da escola. Por isto, é 

muito importante durante este período que a “criança” 

seja estimulada na sua busca de conhecimento, 

transformando esta experiência em aprendizagem. 
 

Por outro lado, alguns hospitais já possuem 

classes hospitalares que seguem a programação da 

escola, o que diminui em muitas perdas no processo 

educacional que a criança sofre quando é 

hospitalizada. Entretanto, quando não há classes no 

hospital, pode ser efetuado um vínculo com a escola 

para que a criança possa ter acesso ao que está sendo 

trabalhado em sala de aula, e que se incentivem os 

colegas de sala para visitarem o doente, o que é 

benéfico para os dois, tanto para a criança internada 

quanto para os irmãos e amigos. 
 

Trugilho (2003) que procurou entender o sentido 

da escolaridade na vida das crianças e adolescentes 

hospitalizados realizou pesquisa que se caracterizou 

com três temas: a ludicidade, representada pelo humor 
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e pela alegria, relacionadas com atividades lúdicas, os 

desenhos, pinturas, brincadeiras; a afetividade que 

compreende a amizade o companheirismo e a 

compaixão referindo-se ao acolhimento proporcionado 

pela classe hospitalar; e o futuro, que remete a 
 

esperança e responsabilidade, neste caso 

representado pela preocupação com a escolaridade e 

com a realização pessoal, além do momento presente. 

Constatou na sua pesquisa que escolarização para 

criança hospitalizada contribui no enfretamento da 

doença e no fortalecimento da esperança, dando mais 

sentido à vida. 
 

Fontes (2003) buscou compreender o papel da 

educação para saúde da criança hospitalizada. Para 

tanto, analisou a ação do professor em enfermarias 

pediátricas de um hospital público. Através da 

observação da mediação entre professor e aluno, a 

autora conclui que a educação no hospital possibilita às 

crianças ressignificarem suas vidas e o espaço hospitalar. 

Para ela, a escuta pedagógica atenta e sensível favorece 

o resgate da subjetividade e da autoestima das crianças 

hospitalizadas, contribuindo de 
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forma significativa para o bem estar e saúde das 

mesmas. 
 

A pedagogia hospitalar vem se expandindo nos 

últimos anos, por dar importância ao crescimento sócio 

afetivo da criança e do adolescente, e por ser um 

direito humano. Isso faz com que essa área venha 

sendo trabalhada e discutida por vários teóricos para 

atender às necessidades educacionais das crianças 

hospitalizadas. De acordo como o documento classes 

hospitalares (2002, p.22) afirma que: 

 
 

O professor que irá coordenar a proposta 

pedagógica em classes hospitalar ou 

atendimento pedagógico domiciliar deve 

conhecer a dinâmica e o funcionamento 

peculiar dessas modalidades, assim como 

conhecer as técnicas e terapêutica que dela 

fazem parte ou as rotinas da enfermaria ou 

dos serviços ambulatoriais e das estruturas 

de assistência social. 

 

 

Desta forma, o atendimento em classes 

hospitalares exige do pedagogo conhecimento e 
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articulação com diversas áreas, bem como conhecer as 

atividades de todos os profissionais envolvidos; 

médicos, enfermeiras, assistente social, entre outros. 
 

O pedagogo é um profissional que trabalha com 

as questões de ensino aprendizagem e, para tanto, 

deve estar preparado para trabalhar em qualquer 

ambiente em que possa de alguma maneira, 

proporcionar aprendizagem, seja ela formal ou não. 
 

A visão humanística que muitos hospitais do 

Brasil procuram enfatizar na sua prática vem 

demonstrando que não só o corpo deve ser “olhado”, 

mas o ser integral, suas necessidades físicas, 

psíquicas e sociais. O pedagogo deve promover 

experiências e vivências dentro do hospital, além de 

criar, brincar, pensar. Assim, estará favorecendo o 

desenvolvimento da criança, que não deve ser 
 

interrompido em função da hospitalização. 

Humanização significa adquirir hábitos sociais polidos; 

tornar benévolo, afável. Portanto deve-se criar uma 

“cultura de humanização” voltada a se estabelecer uma 

identidade cultural que tem por finalidade a 

humanização. 
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Segundo Frankl (2000), o ser humano é, 

fundamentalmente, um ser em busca de um sentido ou 

significado para vida. Mesmo em situações difíceis, 

como nas doenças graves ou terminais, a consciência 

estimula buscar ainda este significado. O grande 

desafio para o profissional da saúde é cuidar do ser 

humano em sua totalidade, exercendo uma ação 

preferencial a sua dor e seu sofrimento, nas dimensões 

física, psíquica, social. E assim que Pessini (2002) se 

refere a estes aspectos: Quem cuida e se deixa tocar 

pelo sofrimento humano torna-se um radar de alta 

sensibilidade, se humaniza no processo e para além do 

conhecimento cientifico, tem a preciosa chance de 

crescer em sabedoria. Esta sabedoria nos coloca na 

rota da valorização e descoberta, a vida não é um dom 

para ser privatizado, mas para ser partilhado 

solidariamente com os outros. 
 

Salientamos que todos os momentos vividos no 

hospital podem torna-se veículo para aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. Vygosty, que realizou estudos 

sobre a relação existente entre desenvolvimento e 

aprendizagem na criança, diz que: 
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A aprendizagem da criança começa muito 
 

antes da aprendizagem escolar, 

demonstrando que a aprendizagem não é 

apenas um produto da escola e que está 

presente em todos os momentos na vida do 

sujeito, desde seu nascimento até o termino 

da vida. Portanto pressupomos que o 

hospital também é assumido como um 

campo propício à aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. (2001, p.109). 

 

Vygosty (1998) destaca que, o papel 

fundamental na construção do ser humano é a 

interação face a face dos indivíduos, pois, “é através 

das interações sociais que o indivíduo desenvolve 

como sujeito na cultura e com pessoas significativas 

que estão no ambiente da criança”. 

 
 

METODOLOGIA 
 

 

Para presente pesquisa foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre a produção científica 

relacionada à Pedagogia Hospitalar, mais precisamente 
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sobre brinquedoteca hospitalar. Para a compreensão 

deste tema realizou-se uma pesquisa qualitativa com 

base teórica, que envolve a compreensão e a construção 

de tema em estudo, além da revisão de literatura através 

de levantamento de dados realizados nas bases Scielo, 

livros, manuais e sites científicos. 
 

A pesquisa visa compreender e interpretar a 

brinquedoteca em sua totalidade, o que contribui para que 

percebamos a vantagem no emprego de métodos que 

auxiliam a ter uma visão mais abrangente com enfoque a 

partir da realidade do hospital. 
 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre as 

possíveis e reais iniciativas, empreendimentos e atitudes 

que realmente defendam o “direito de brincar” da criança, 

criando condições viáveis de garanti-lo, pois todas as 

brinquedotecas têm essa missão. 
 

O presente estudo traz como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, que, como afirma Malheiros (2007, 

p. 81) “tem como finalidade de identificar na literatura 

disponível as contribuições científicas sobre o tema 

especifico.” 
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Para análise qualitativa dos dados foi definido três 

aspectos importantes: o brincar como prioridade, a 

dinâmica da classe hospitalar e a mediação pedagógica 

na classe hospitalar. 
 

A pesquisa qualitativa busca uma compreensão 

dos fenômenos estudados e exige flexibilidade, 

enfatizando o significado, valores, motivos e crenças. 
 

Segundo Lakatos (1991, p. 183) “a pesquisa parte 

do pressuposto da existência da realidade, chegando a 

conclusões inovadoras da natureza bibliográfica. E da 

utilização do método de estudo, considerando a 

investigação mais profunda de um objeto específico, 

permitindo o aprofundamento no conhecimento.” 
 

Para Lakatos (2001), a pesquisa pode trazer 

resultados originais, concluídas ou em andamento sendo 

estudos pessoais descobertos ou novas soluções para 

problemas antigos. As abordagens devem ser novas, 

atuais e criativas. 
 

De acordo com Oliveira (1997, p.57) “método 

deriva da metodologia e trata do conjunto de processos 

pelos quais se torna possível conhecerem uma 

determinada realidade, está relacionado à forma de 
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análise de informações nos levando a chegar ao 

determinado objetivo da pesquisa”. 
 

Salientamos destacar que o mais importante é 

produzir um conhecimento que, além de útil, seja 

explicitamente orientado por um projeto ético visando à 

solidariedade, a harmonia e a criatividade. 
 

A pesquisa metodológica qualitativa depende 
 

fundamentalmente da competência teórica e 

metodológica do cientista. A interpretação dos fenômenos 

e atribuição dos significados faz parte desta pesquisa. 

Segundo Bradley (1993), na pesquisa qualitativa o 

pesquisador é um interpretador da realidade. 
 

Para Liebscher (1998) os métodos qualitativos 

usados são de natureza social, através dele é preciso 

aprender a observar, registrar, analisar interações reais 

entre pessoas, e entre pessoas e sistemas. 
 

A pesquisa qualitativa ajuda identificar questões e 

entender porque elas são importantes e é 

especificamente útil em situações que envolvem o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas ideias. O 

foco da pesquisa é amplo e complexo a múltiplas 

realidades para desenvolverem a teoria, compreensão e 
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interpretação partilhada, a qualidade nas informações e 

utilização da comunicação e observação. 
 

Conforme Patton (2002) convém ressaltar que a 

pesquisa qualitativa não se restringe a adoção de uma 

teoria, de um paradigma ou método, mas permite adotar 

uma multiplicidade de procedimentos, técnicas e 

pressupostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista a temática desenvolvida deste 

estudo, foi possível constatar que a brinquedoteca torna o 

atendimento mais humanizado e menos traumatizante na 

internação hospitalar, contribuindo na recuperação e 

tratamento da criança hospitalizada. 
 

Diante do exposto, ao conhecer algumas funções 

da brinquedoteca hospitalar, podemos relatar que são 

muito promissoras na melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes hospitalizados. É importante que 

estes fatos continuem a ser confirmados, porque reforçam 

a sua importância e despertam a atenção da classe 

médica e de administradores sobre a brinquedoteca 

hospitalar. 
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Na brinquedoteca, especificamente no espaço da 

fantasia, as crianças podem repetir situações vividas na 

escola e em casa, as quais tem efeito traumático na 

medida em que são simbolizadas, conversadas 

(Winnicott, 1975). 
 

De acordo com Andrade (1998), a eficácia da 

brinquedoteca está vinculada ao papel e a função 

exercida pelo brinquedista. 
 

Durante a hospitalização, a brinquedoteca é o 

ambiente que assegura a criança o direito de brincar. 

Onde partilha brinquedos, jogos e atividades pedagógicas 

estimulando a socialização e cultura de cada criança. 
 

Maluf (2004) relata que a brinquedoteca hospitalar 

faz a preparação ao retorno da criança ao lar; devido ao 

extenso período de hospitalização a criança se adapta à 

rotina hospitalar, alimentação, horários, tratamentos. É 

necessário a criança passar por uma readaptação e para 

a volta da sua rotina familiar. 
 

Segundo Fortuna (2005 a), o profissional de uma 

brinquedoteca deve levar em conta na sua formação o 

desenvolvimento, através de atitudes de conhecimento, 

de uma consciência que valorize o brincar na vida, que o 
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identifique como afirmação da vida e através da qual o 

educador comprometa-se com o brincar. Trata-se do 

desenvolvimento de uma posição ativa e crítica em 

relação ao brincar e a educação, o que envolve o saber 

olhar, escutar, compreender, relacionar conhecimentos e 

dar sentido à experiência lúdica. 
 

O lúdico possibilita, a partir da interação da criança 

com o brinquedo, a construção de conceitos, 

proporcionando meios de combate a procedimentos 

hospitalares evasivos durante a hospitalização. Isso se dá 

pelo simbolismo infantil no qual a criança apresenta sua 

realidade. 
 

O fato é que a brincadeira na área da saúde não só 

incide positivamente sobre a recuperação da criança, 

como coloca em discussão o padrão de funcionamento 

hospitalar. 
 

De acordo com Fortuna (2004, 2007), brincar no 

hospital acaba gerando uma revolução lúdica onde o 

educador tem importante e específico papel a 

desempenhar, reatando o sentido da vida. Compreender 

que: 
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[...] o brinquedo, além das funções de dar 

prazer, desenvolve o intelectual da criança 

e a motricidade, do aprender a realidade, 
 

preparar uma atividade produtiva, 

inicialmente para si, depois para sociedade. 

Torna a criança mais paciente e atenta 

(Novelo Apud Cunha, 2005, p.22). 

 
 

A propósito do patrimônio lúdico, cumpre-nos a 

esclarecer que ele se compõe de brinquedos e 

brincadeiras cujos significados acumulados são atribuídos 

não apenas pelo indivíduo que brinca naquele momento, 

mas por várias gerações e povos, ao longo da história. 

Integrando o patrimônio comum e, como tal, constitui-se 

de fantasias compartilhadas nas quais o próprio processo 

civilizatório se apoia em seu trabalho de construção de 

realidade. 
 

O acesso a este patrimônio é um direito, cujo 

exercício é indutor de inclusão social, portanto confere um 

sentido de pertença e responsabilidade em relação aquilo 

que é de todos. Para Sutton-Smith (1996), ao compartilhar 

o espaço de fantasia, as pessoas são também 

participantes nas cosmologias concomitantes e 
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nos sistemas de crenças sobre o valor dessa atividade e 

sua relativa centralidade nos valores da vida. 
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PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO COMO 

ARTICULADOR DA ESCOLA 

INCLUSIVA3 

 
 

 

Ionice Aparecida de Souza 
 
 
 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem por finalidade mostrar a função 
política do Projeto Político Pedagógico (PPP) para 
criar, por meio deste, uma escola que seja realmente 
inclusiva que sirva a todos e de modo especial os 
Estudantes Públicos Alvos da Educação Especial 
(EPAEE) por meio da gestão democrática. A fim de 
alcançar tal objetivo optou-se por um trabalho 
investigativo que teve como base em questionários 
distribuída a dois públicos que fazem parte do contexto 
escolar, professores e alunos. Para tanto se articulou 
documentos institucionais que normatizam o espaço da 
escola, questões que vão desde a garantia de  

 
3 Pesquisa desenvolvida para o curso de Especialização em Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD), como exigência parcial para a obtenção do título de Especialista em 
Educação Inclusiva. 
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participação da comunidade por meio da gestão 
democrática, bem como, orientações para que a escola 
promova o processo de inclusão em seus vários 
processos. Além do aporte de trabalhos teóricos que 
vem contribuir com este ratificando a garantia da 
qualidade de ensino aos alunos com deficiência, 
apontando para o papel norteador do PPP diante das 
necessidades apresentadas pelo público alvo da 
educação inclusiva; da formação dos professores como 
forma de nortear as práticas pedagógicas; da gestão 
democrática, da escola com a sua função social que 
precisa considerar as desigualdades sociais 
enfrentadas pelo Brasil em decorrência de um processo 
histórico de disputas sociais e promover uma educação 
com equidade e garantia do direito de aprender de 
todos os alunos. 

 

 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico, Inclusão, 
Gestão Democrática. 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

De acordo com a lei nº 9.394/96 incisos, I e VI do 
 

Artigo 12 os estabelecimentos de ensino deverão elaborar 

e executar sua proposta pedagógica, bem como articular-

se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola. Para que essa 
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integração entre escola e comunidade seja possível se 

faz necessário rever as práticas e modos de entender a 

relação tão desgastada que existe entre escola e 

comunidade. 
 

Desse modo entende-se que o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) é produto de um trabalho coletivo, um 

documento construído a muitas mãos, com base em 

discussões e questionamentos que tem como objetivo 

nortear o trabalho da escola durante o ano letivo e o 

mesmo possa contribuir para a superação do modelo de 

gestão autoritária o que já não mais cabe à sociedade e 

por sua vez a escola dos dias atuais. 
 

Nas discussões pedagógicas questões como a 

diversidade e inclusão são debatidas dentro do espaço da 

escola, dando luz a discussões que possibilitam o 

rompimento com questões preconceituosas que 

permeiam o cotidiano da escola. Como aponta Gadotti 

(1994, p. 579) citado por Veiga (2011, p. 12). 

 
 

Todo projeto supõe rupturas com o 
presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado 
confortável para arriscar-se, atravessar um 
período de instabilidade e buscar uma nova 
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estabilidade em função da promessa que 
cada projeto contém de estado melhor do 
que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas 
tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e 
autores”. 

 

Um PPP bem articulado, com um olhar voltado às 

necessidades da comunidade, um instrumento que 

aponta para possibilidades de mudanças, para tornar a 

escola um lugar realmente inclusivo, abrindo espaço para 

que ela se torne verdadeiramente uma escola de todos e 

para todos, sendo ambiente para a convivência das 

diferenças, mas também para a promoção do acesso a 

esse espaço tais como adaptações físicas, materiais, 

pedagógicas, por meio da formação do grupo de 

professores e trabalho integrado junto à comunidade. 
 

No entanto, para que esse movimento se torne 

possível é necessário que a escola tenha em sua gestão 

uma equipe não apenas eficiente do ponto de vista 

técnico, mas comprometida com a participação de todos 

os envolvidos no processo educativo na tomada de 

decisões, como se coloca na LDB Art 14 “Os sistemas de 

ensino definirão as normas da gestão democrática do 
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ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: - 

participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola;- participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.” 
 

E isso significa abrir a escola à participação de 

toda comunidade, envolvendo todos os profissionais da 

escola além de alunos e pais de alunos, não só na 

elaboração de um documento coletivo como é o caso do 

PPP, mas também oportunizar a participação dos 

mesmos nos órgãos colegiados da escola, dando voz e 

vez a comunidade escolar, tornando a escola de fato um 

espaço de pertencimento. 

 

De acordo com Azevedo e Gracindo (2004), no 

primeiro caderno do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares do MEC vão 

dizer, a democracia no espaço escolar vem com a 

finalidade de desvendar as contradições geradas nesse 

espaço de interesse e articulação social, desse modo a 

partir da compreensão que dessas contradições será 
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possível ter elementos para a proposição e construção de 

um projeto educacional inclusivo. 

 

As contradições presentes no espaço escolar, uma 

vez que o coletivo supõe diversidade, diferenças e 

singularidades o que dificulta envolver a todos na 

participação e na elaboração de um PPP, considerando 

que dentro desse grupo temos diferenças, singularidades, 

pois isso requer que a escola seja um coletivo que o 

trabalho e as intervenções pensadas pela mesma 

também se de igualmente pensando neste movimento, 

deste modo nos deparamos com questões fundamentais 

para a construção de uma escola inclusiva tendo como 

base o PPP. 
 

O PPP aponta para a necessidade de uma gestão 

democrática e aberta a participação de todos e segundo 

como trazer a comunidade para o espaço da escola, 

como fazer com que pais, alunos, funcionários de apoio e 

até mesmo professores vejam a escola como um espaço 

onde as relações sociais que são dinâmicas e que 

carrega muito de cada um para dentro da escola, sendo 
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assim necessário repensar os tempos e os espaços 

dessas relações no universo escolar. 
 

Sendo assim, a relevância deste trabalho está em 

pensar a inclusão pautada no PPP da escola na 

promoção da participação da comunidade escolar na 

elaboração, acompanhamento e avaliação desse 

documento, gerando uma nova cultura escolar e 

educacional considerando que todas as ações 

desenvolvidas na escola são educativas. A participação 

de todos na tomada de decisão e na definição das 

propostas do PPP implica no exercício do diálogo, na 

mediação dos diferentes pontos de vista e na busca 

conjunta de soluções para os problemas existentes. Essa 

participação promove o sentimento de pertencimento, de 

comprometimento e de corresponsabilidade das ações. 

 

 

1.1 Objetivos 
 

Identificar as principais dificuldades na elaboração 

coletiva do PPP considerando a diversidade. Refletir sobre 

estratégias que favoreçam a construção coletiva do PPP 

na perspectiva da escola inclusiva. E a partir da localização 
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dessas pensar passos para a construção de um projeto 

que seja realmente coletivo que define ações que tornem a 

escola inclusiva, por meio da promoção da participação 

dos vários segmentos presentes na escola, para daí 

podermos dizer que somos uma escola realmente inclusiva 

e que praticamos uma gestão democrática. 

 
 
 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para que se possa entender a importância de um 
 

PPP dentro de uma instituição educacional é necessário, 

que os seus atores compreendam a importância deste 

documento no espaço da escola, bem como, quem são os 

envolvidos na elaboração, acompanhamento e avaliação 

do mesmo. Sendo assim, pensando na importância de se 

conceituar o PPP, Veiga (2011, p.13) escreve que: 

 
 

O projeto busca um rumo, uma direção. É 
uma ação intencional, com um sentido 
explícito, comum compromisso definido 
coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um 
projeto político por estar intimamente 
articulado ao compromisso sociopolítico 

 
 

 
[262] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

com os interesses reais e coletivos da 
população majoritária. É político no sentido 
de compromisso com a formação do 
cidadão para um tipo de sociedade. 

 

 

É por meio do PPP que a escola estabelece metas, 

define ações e propostas a seguir durante um 

determinado ciclo de tempo, tendo como base decisões 

coletivas, em que a escola vai construindo sua identidade 

de acordo com as necessidades apresentadas de acordo 

com o contexto em que a escola está inserida, 

necessidades estas apontadas por alunos, pais, 

professores, funcionários e gestão escolar por meio de 

espaços definidos como coletivo e democrático. 
 

Faz se necessário considerar que às questões 

ponderadas e questionadas neste espaço coletivo, irá 

refletir tanto nas ações que envolvem a organização para 

pensar demandas e destinos de investimentos os usos 

dos espaços da escola como também nas demandas 

pedagógicas que vão interferir em ações nas salas de 

aula, bem como, nortear situações presentes nos espaços 

formativos da escola. (VEIGA, 2011, p14). 
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Desse modo, o projeto político-pedagógico 
tem a ver com a organização do trabalho 
pedagógico em dois níveis: como 
organização de toda a escola e como 
organização da sala de aula, incluindo sua 
relação com o contexto social imediato, 
procurando preservar a visão de totalidade. 
Nesta caminhada será importante ressaltar 
que o Projeto Político - Pedagógico busca a 
organização do trabalho pedagógico da 
escola na sua globalidade. 

 

 

O PPP é um dos documentos que vai definir as 

ações a serem desenvolvidas por meio do trabalho 

pedagógico em busca de uma educação de qualidade 

que possibilite o acesso, a permanência e o sucesso de 

todos os estudantes. Sua importância é fundamental na 

promoção de uma escola inclusiva em todos os seus 

aspectos e mais ainda, naqueles possam garantir e 

efetivar a inclusão do EPAEE, Santos (2013, p 6). 

 
 

Os alunos com deficiência em decorrência 
do comprometimento sensorial, físico ou 
intelectual, necessitam de que a escola a  
partir da compreensão de suas 
especificidades promova mudanças tais 
como: adaptações curriculares, estratégias 
diversificadas de aprendizagem, novos 
formatos de avaliação, estrutura física 
adequada oferecendo melhores condições 
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de acessibilidade dentre outras que 
favoreçam o processo de escolarização 
desses estudantes 

 
 

O PPP enquanto documento norteador também de 

práticas pedagógicas deve prever em seus escritos, 

ações que busquem pensar nos espaços formativos 

voltados aos profissionais da escola considerando as 

necessidades apresentadas tanto por professores que 

atuam com esses alunos, quanto nas necessidades 

educativas apresentadas pelos estudantes público alvo da 

educação especial. 
 

No PPP também devem ser consideradas, 

possíveis adequações as estruturas físicas, pensando na 

promoção da acessibilidade, de modo a facilitar o trânsito 

desses alunos pelos espaços da escola com autonomia. 

O PPP deve conter ações que vão nortear as mais 

variadas questões dentro do espaço da escola como 

aponta o Ministério da Educação (MEC) em seu 

documento "Educação Inclusiva A Escola" (2004 ,p 10) 

"nenhuma escola poderá alcançar objetivos significativos, 

para os alunos e para a comunidade na qual se encontra 
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inserida, se não tiver um projeto que norteie e dê suporte 

para a ação de cada um de seus agentes." 
 

No entanto, para que esse trabalho seja possível e 

resulte na construção de um documento que seja o elo 

entre a escola e a comunidade por meio dos objetivos 

educacionais, dos métodos, da ação e das práticas 

adotadas é necessário à escola uma gestão escolar que 

seja democrática e que promova na escola espaços para 

que essa construção possa ocorrer de modo a garantir a 

participação dos vários agentes da comunidade escolar, 

bem como se envolva e conduza este processo (MEC, 

2004, p.14). 

 

A direção de uma escola precisa ser  
dinâmica, comprometida e 
motivadora para a participação de 
todos os atores sociais. Ela 
necessita saber delegar poderes e 
estimular a autonomia, valorizando a 
atuação e a produção de cada um. 
Ela precisa ser uma figura presente,  
ponto de referência da 
personalidade e missão da escola. 
Precisa, também, ser respeitosa nas 
relações interpessoais, inclusive nas 
ocasiões em que tem que promover 
ajustes no percurso de cada agente. 
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Sendo assim a presença e a participação ativa da 

direção escolar é umas das vias importantes que vai 

permitir entre outras coisas, pensar em como propiciar no 

espaço da escola discussões e ações que considerem os 

estudantes público alvo da educação especial. 
 

A presença do estudante público alvo da educação 

especial na escola regular, além dos aspectos apontados 

como fundamentais de garantia no espaço da escola é 

apontado em outras instâncias como direito fundamental 

de toda crianças, onde seus tempos e suas 

características individuais devem ser considerados e 

respeitados dentro desse universo. 
 

Desse modo a qualificação dos profissionais que 

vão atuar com esse público, se apresenta como 

responsabilidade de todos os governo no sentido de 

garantir que esse processo ocorra com qualidade, como 

conta na Declaração de Salamanca (1994), "garantam 

que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas 

de treinamento de professores, tanto em serviço como 

durante a formação, incluam a provisão de educação 

especial dentro das escolas inclusivas". 
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São esses processos que vão qualificar a 

educação oferecida na escola, que constituem também 

como um direito da comunidade escolar e dever da 

gestão escolar, onde o envolvimento do coordenador 

pedagógico atuando junto aos professores nesse 

processo é fundamental, para articular propostas e buscar 

possibilidades e práticas didáticas por meio de processos 

formativos. 
 

O PPP como resultado de uma ação coletiva 

explicita as intenções da escola, tanto para as práticas 

pedagógicas e ações que a escola pode tomar no sentido 

de possibilitar que o processo de inclusão aconteça na 

escola, pensando que tal processo já se iniciou com uma 

gestão que tem como princípio a democracia e o trabalho 

coletivo que define Oliveira (2014, p.4) 
 

A colaboração do pessoal administrativo 

envolve a definição de papéis da gestão e dos 

demais responsáveis pela educação, de forma 

que a escola assuma todos os alunos como 

responsabilidade sua, apoiando-se na equipe. 

No entanto, não se pode desconsiderar ou 

anular o papel da direção da escola, uma vez 

que cabe aos gestores o exercício do trabalho 

colaborativo e, além disso, a identificação de 

mudanças na composição da organização e 

estrutura escolar a partir da perspectiva de 

uma 
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cultura inclusiva, impregnando a marca 
dialógica e participativa nas relações 
interpessoais de toda a comunidade 
escolar. 

 

 

Cabe a escola então cumprir sua função social, 

que entre outras é ter um olhar apurado e o pensamento 

voltado a refletir sobre as diversas desigualdades 

presentes em seu espaço e que sua por sua vez envolve 

diretamente a comunidade na qual a escola se insere. 
 

Desse modo o papel da escola púbica vai além do 

ato de ensinar ela assume um importante papel na 

construção da democratização, construção essa que 

passa pela abertura da escola a comunidade e a 

participação da mesma nos órgãos colegiados 

constituídos no espaço da escola. Considerando a função 

social da escola e a possibilidade da participação da 

comunidade escolar no processo de democratização o 

documento elaborado pelo MEC que diz da atuação dos 

Conselhos Escolares afirma que (2004, p 18). 
 

A escola pública poderá, dessa forma, não 
apenas contribuir significativamente para a 
democratização da sociedade, como 
também ser um lugar privilegiado para o 
exercício da democracia participativa, para 
o exercício de uma cidadania consciente e 

 
 
 

[269] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

comprometida com os interesses da maioria 
socialmente excluída ou dos grupos sociais 
privados dos bens culturais e materiais 
produzidos pelo trabalho dessa mesma 
maioria. 

 

 

Neste sentido, a fim de promover a democratização 

no espaço da escola por meio da participação, de pais, 

alunos, professores, funcionários e gestores, cabe à 

escola pensar na qualidade da educação que é oferecida 

neste espaço, visto que o processo de inclusão deve 

acontecer para todos e com qualidade não só no que se 

refere ao acesso, mas na permanência. 
 

Para tanto a soma de esforços individuais e 

coletivos devem ocorrer em busca de objetivos comuns, 

que nada mais é garantir a qualidade de ensino e 

aprendizagem ao público atendido pela escola. 
 

O currículo é um dos elementos centrais da escola 

e sua razão principal de ser. O que ensinar e o como 

ensinar devem ser preocupações centrais da escola e 

quanto maior a importância dada por ela a essas 

preocupações maior a probabilidade de ela se tornar 

eficaz." (PORTELA E ATTA, p,50. 2007). 
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Se a qualidade da educação oferecida, é um dos 

objetivos que devem estar presentes quando se pensa 

uma escola inclusiva, é importante considerar como e o 

que é oferecido aos alunos de modo geral, pois a 

adequação ou readequação curricular, bem como das 

atividades propostas não devem ser pensadas 

desconsiderando o estudante público alvo da educação 

especial do todo da sala de aula, é necessário pensar 

possibilidades de produção para o toda da sala e que o 

estudante público alvo da educação especial seja capaz 

de realizar, de modo que seu tempo e sua necessidade 

seja respeitada. Esse processo de inclusão é sustentado 

pela prática do professor e diante da complexidade de 

questões que envolvem esses estudantes muitas vezes é 

imprescindível a presença de uma equipe interdisciplinar 

que ajude o mesmo a pensar em possibilidades para o 

trabalho educativo, como retrata o Documento Subsidiário 

à Política de Inclusão (2005, p.27) 

 

 

Não há dúvida de que incluir pessoas com 
necessidades educacionais especiais na 
escola regular pressupõe uma grande 
reforma no sistema educacional que implica 
na flexibilização ou adequação do currículo, 
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com modificação das formas de ensinar, 
avaliar, trabalhar com grupos em sala de 
aula. 

 

 

A garantia de qualidade da educação oferecida 

nesse processo de inclusão, não fica apenas nas mãos 

dos professores é fundamental que outras instâncias 

também se responsabiliza, garantido qualidade, pois "A 

formação dos professores também ganha destaque entre 

as demandas mais emergentes para o aprofundamento 

do processo de inclusão” (DOCUMENTO SUBSIDIÁRIO 

À POLÍTICA DE INCLUSÃO 2005, p.28). 
 

Atender as demandas formativas, que surgem 

diante dos desafios propostos pela inclusão também se 

enquadra na garantia e é pressuposto de qualidade e 

educação inclusiva, pressuposto este garantido a todos os 

estudantes por meio da LDB, em seu título III, artigo 4º, 

inciso IX, dita que o dever do Estado com a educação 

escolar pública será efetivado mediante os padrões 

mínimos de qualidade de ensino, por ser este o direito de 

todos aqueles que frequentam a escola. 
 

Em seu Capítulo V, artigo 59º, inciso I, a LDB 

delibera que os sistemas de ensino devem assegurar aos 
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educandos com necessidades especiais, currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades. 
 

Deste modo assegurar qualidade na educação 

inclusiva, com foco na educação especial, é proporcionar 

ao grupo de profissionais que atua na escola 

possibilidades para a construção e ampliação de 

conhecimento, para que ao mesmo se garanta uma 

qualidade mínima como consta na LDB. 
 

É necessário olhar para o EPAEE sem considerar 

os vários aspetos sociais que cercam este estudante, pois 

no aspecto da educação especial é dever também pensar 

na inclusão desse aluno considerando suas 

possibilidades de se colocar socialmente como coloca 

Xavier no, V Seminário, VI Encontro de Educação 

Inclusiva em setembro de 2014, em São Bernardo do 

Campo. 

 
 

Não tem como trabalhar a educação 
inclusiva pensando nos alunos com 
necessidades especiais sem considerarmos 
a questão do gênero, etnia, orientação 
sexual, pois um aluno com necessidades 
especiais para aprendizagem antes de tudo 
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é um ser social e tem que ser pensado e 
considerado como tal, desse modo a escola 
inclusiva tem que estar atenta a essas 
questões. 

 

 

3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1Universo da pesquisa 
 

A referente pesquisa, vinculada ao Programa 

Redefor Educação Especial e Inclusiva, intitulada “Rede 

de Educação Inclusiva: Formação de Professores nos 

âmbitos de Pesquisa, Ensino e Extensão”, foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE), da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia (FCT), UNESP, campus de 
 

Presidente Prudente, SP, sob o nº 

26341614.3.0000.5402, cujo parecer nº 173.558. 
 

A escola em questão está localizada na periferia da 

cidade de Santo André, na Região Metropolitana de São 

Paulo, é uma escola plana, portanto no que se refere a 

questão de acessibilidade no sentido da locomoção essa 
 

é facilmente garantida nos espaços da escala visto que a 

própria estrutura do prédio garante. 
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Nesta escola são atendidos alunos do ensino 

fundamental II, Ensino médio e Suplência, o conjunto de 

alunos como em várias escolas da rede é composto por 

alunos que vivem em realidades muito distintas, visto que 

atendemos muitos alunos que moram em abrigos e 

também os Liberdade Assistida (LAs). 

 
 

3.2 Participantes 
 

Os participantes desta pesquisa foram 5 

professores (P) e 20 alunos (A) da rede pública estadual. 
 

Os alunos que participaram são alunos do ensino 

médio regular e da educação de jovens e adultos. A faixa 

de idade dos alunos do regular é entre 15 e 18 anos de 

idade já os alunos da EJA entre 25 e 50 anos de idade. 

Nessa faixa de idade também se encaixa o grupo de 

professores, que tem como formação o ensino superior 

completo. 
 

Nos que se refere aos participantes dessa 

pesquisa o grupo A é composto por 11 mulheres e 4 

homens. Do total de 25 questionários entregues obteve- 

 
 
 
 
 
 

[275] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

se a devolução de apenas 15 dos que foram destinados 

ao grupo de alunos. 
 

O grupo de professoras (P) que participaram desta 

pesquisa todas são do sexo feminino entre 25 e 40 anos 

de idade com formação universitária, todas atuam em 

mais de uma unidade escolar no mesmo município, no 

entanto, uma tem acúmulo de cargo com a rede 

Municipal, como pode-se observar na Figura 1. 

 

Figura 1. Levantamento de Gênero e Idade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: retirado da coleta de dados da pesquisa 
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3.3 Instrumentos 
 

Para aplicação dessa pesquisa foram entregues 25 

questionários desses 20 foram destinados ao grupo de 

alunos ( A ) respondentes da pesquisa e 5 destinados aos 

professores ( P ) também respondentes da pesquisa, os 

mesmos foram entregues em mãos e impressos, isso após 

consulta da disponibilidade dos mesmos em colaborar com 

o trabalho. 

 

As questões estavam relacionadas ao 

conhecimento de modo geral ao que vem a ser uma 

escola inclusiva; o que é educação especial e sobre 

projeto político pedagógico, pois são os assuntos que 

norteiam esse trabalho. 
 

Essa pesquisa utilizou-se de dois questionários 

sendo um destinado ao grupo de alunos, contendo 7 

questões abertas e outro para o grupo de professores 

com 6 questões também abertas. 
 

Optou se pela escolha do questionário como forma 

de arrecadar dados para esse trabalho, pois o mesmo 
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oportunizou o afastamento entre pesquisador e 

respondente evitando assim qualquer tipo de pressão ou 

constrangimento ao respondente. 
 

O questionário foi entregue impresso aos 

participantes que tiveram cerca de três semanas para 

responder contanto com semana de recebimento. 
 

O questionário destinado ao grupo de professores 
 

continha 6 questões com finalidade perceber seus 

conhecimentos sobre a educação inclusiva, bem como o 

grau de envolvimento, de participação nas atividades 

desenvolvidas na escola relacionadas ao PPP, pois 

poderiam trazer experiências ou vivências de outras 

escolas em que atuam. 
 

Já o questionário destinado ao grupo de alunos 

tinha um total de 7 questões, também pertinentes ao 

entendimento do que vem a ser educação inclusiva, 

como esta deveria ocorrer, bem como questões que 

buscaram saber o grau de envolvimento dos mesmos 

com as questões relacionadas aos PPP da escola. 
 

No intuito de verificar a pertinência do tema, bem 

como o grau de entendimento das questões, realizou - se 

um pré-teste, com sujeitos diferentes da pesquisa e 

 

 
[278] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

verificou necessidade de reformulações das questões, 

apontando para a elaboração de questões mais 

direcionadas ao tema, também considerações a respeito 

do público alvo. 

 
 

3.4 Procedimentos para a coleta e seleção de dados 
 

O procedimento utilizado para a coleta de dados 

teve início com a entrega dos questionários impressos 

aos participantes, que foram divididos em A alunos e P, 

professores. Os grupos tiveram três semanas para 

devolver os questionários contando com a data de 

recebimento. 
 

Ao recolher os questionários percebeu-se que a 

quantidade de questionários devolvidos pelo grupo de 

professores, foram apenas 2 do total de 5 que foram 

entregues. 
 

Também no que se refere ao grupo A, também 

tivemos uma devolução integral dos 20 entregues 

apenas 15, foram devolvidos. 

 
 

3.5 Procedimentos para a análise de dados 
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Os dados coletados foram analisados 

considerando, questões qualitativas, levando em 

consideração o grau de envolvimento dos participantes e 

seu grupo de atuação na unidade escolar. 
 

O critério de análise das respostas das questões 

levou em consideração o papel de cada participante 

dentro da escola bem como o nível de escolaridade dos 

mesmos, ao considerar que esses aspectos poderiam 

trazer níveis de conhecimentos diferenciados sobre o 

tema. 
 

Observando que as questões de ordem 

quantitativa, relaciona-se as quantidades de questionários 

devolvidos e quem os devolveu em maior quantidade e o 

que isso pode significar para esse trabalho. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE 
 
 

Considerando os dados apresentados percebeu se 

que independente do público participante, as respostas 

dadas às questões do questionário foram muito 

superficiais o que demonstrou pouco conhecimento sobre 

os assuntos referentes a Educação Inclusiva, Educação 

Especial e Projeto Político Pedagógico. 
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Desse modo tomamos aqui como referência a 

resposta do P1 sobre seu entendimento por educação 

inclusiva: ,"Educação inclusiva é inserir dentro do 

contexto escolar e social uma criança ou adolescente com 

necessidades diferenciadas". 
 

Tecendo um paralelo com a Declaração de Salamanca 

(1994, p1) , diz: 

 
 

Escolas regulares que possuam tal 
orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade 
inclusiva e alcançando educação para 
todos; além disso, tais escolas provêm uma 
educação efetiva à maioria das crianças e 
aprimoram a eficiência e, em última 
instância, o custo da eficácia de todo 
sistema educacional". 

 

Desse modo evidencia que o processo de 

inclusão do aluno público alvo da educação especial 

deve ocorrer na escola regular, onde a mesma deve 

criar mecanismos para que esse processo se torne 

tranquilo não só para o aluno público alvo da 

educação especial que vem para compor o contexto 

escolar, mas também para que os professores, 
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funcionários e demais alunos estejam "preparados" 

para lidar com a necessidade que o aluno possa 

apresentar. 
 

No entanto no que se refere em quais 

instituições a Educação Especial deve ocorrer não é 

de todo claro para os respondentes desse grupo A1, 

como aponta a resposta à pergunta de onde a 

Educação Especial deve ocorrer. "Em uma escola 

própria para eles." "Em escolas preparadas para o 

melhor aprendizado para o tal". 
 

E ainda 0,45 % (3) do grupo A, não souberam 

responder a essa questão. Fato que evidencia a falta 

de informação ou conhecimento que gerar também de 

certo modo a exclusão. 
 

Todos os questionários devolvidos pelo grupo 

A tiveram duas questões sem responder, do total de 7 

questões apresentadas no questionário, não 

apresentou entre os respondentes desse grupo 

aquele que respondesse a todas as questões, sendo 

que as questões que ficaram sem respostas foram as 

questões que estão relacionadas ao PPP da escola. 

 
 
 

 
[282] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

Acredita-se que tal quadro apresentado pode ser 

superado por meio de uma gestão que seja democrática 

em sua prática, sendo que cada um dentro do papel que 

assume no contexto escolar pode colocar suas ideias, 

podendo a escola construir um trabalho de ordem coletiva 

com base em práticas sociais concretas, como coloca 

Oliveira (2014, p.3). 

 

"Todos, indistintamente, possuem um papel 
coletivo e particular para que se garanta 
uma prática educacional e pedagógica 
afinada com os fundamentos filosóficos que 
dão contorno à escola. É na prática social, 
no caso, a educacional, que se constitui a 
consciência coletiva, que nos leva à união 
em torno de um bem comum ou de uma 
tarefa comum". 

 
 

 

Para tanto a gestão da escola deve criar espaços para 

ocorra o diálogo entre professores, funcionários, alunos, 

pais e gestores a fim de que essas e outras questões 

possam ser pensadas, repensadas, planejadas, bem 

como as formas de atendimento que a escola poderá 

promover para garantir, não só que o aluno tenha acesso, 

mas também a permanência do estudante público alvo da 
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educação especial. Segundo Salatino, Leone e Sapede, 

(2012 p.57) Referencial sobre Avaliação da 

Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual (PMSP). 

 

o movimento por uma escola inclusiva é 
de todos, mas tem na figura do diretor o 
grande articulador que envolve toda a 
equipe em busca da melhoria na 
qualidade do processo educacional. Para 
exercer esse papel, não basta 
desenvolver as questões estritamente 
burocráticas e organizacionais 

 
 

No que se refere ao entendimento de qual é a 

importância de tal documento, como um instrumento 

potencializar e norteador das discussões na escola para o 

processo de inclusão , para o grupo A, não ficou claro, 

pois os mesmo nem se quer sabiam o que era esse 

documento, desse modo fazer relação do mesmo com o 

processo de inclusão foi algo que não aconteceu. 
 

Quanto ao grupo P, embora saibam o que é um 

PPP, não tem clareza das questões que esse documento 

deve contemplar, já que muitos nunca participaram da 

elaboração de um, o que por sua vez, evidencia o 

desconhecimento de que a da promoção inclusão no 
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espaço escola da possa ser um dos pontos possíveis de 

serem abordados pelo mesmo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante do resultado apresentado pela pesquisa 

evidencia-se que algumas das dificuldades apresentadas 

para a construção de um PPP que seja o articulador de 

uma escola inclusiva, passa pela falta informação e pela 

incompreensão da importância do documento no 

direcionamento das questões escolares. 
 

Demonstrando a necessidade de investimentos no 

que se referem, a relação entre gestão da escola, 

membros da equipe escolar e também na participação de 

pais e alunos. Para que a partir dos resultados obtidos de 

tais investimentos o PPP da escola possa retratar a 

mesma como um espaço coletivo e apto a pensar a 

diversidade aí presente. 
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PREPAROS PARA O CUIDADO DO 

IDOSO 
 
 

 

Lombardi, Iael Simone Gonçalves Ghirello
4 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicam que, em 2030 (daqui há 12 

anos), quase 42 milhões de brasileiros terão mais de 60 

anos. E, ainda, o Brasil chegaria a 2060 com 19.111.509 

de pessoas com 80 anos ou mais. Esse contingente, se 

comparado aos dados atuais, perderia apenas para a 

população total de São Paulo e Minas Gerais. Atualmente, 

o país tem 14.545.488 crianças até 4 anos (2016) e a 

previsão é que esse número mantenha a queda e chegue 

a 8.935.080 em 2060. Este artigo tem o 
 
 
4
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(FACAB). Graduada em Matemática, Educação Física e Pedagogia. 
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Xavier Lopes” e da rede estadual de São Paulo em E.E. “Profª Maria da 
Glória Costa e Silva”. 2018. iaelsimoneg@ig.com.br. 
 
 

 
[288] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

objetivo de evidenciar a necessidade dos cuidados e 

preparo integral ( físico, psicológico, social, 

comunicacional e intelectual) dos que serão idosos sem 

esquecer daqueles que em menor número serão os 

cuidadores. Para isso temos a neurociência 

computacional que é uma ciência interdisciplinar que 

estrutura a fisiologia e a dinâmica da aprendizagem em 

condições normais ou patológicas. E temos a 
 

neuropsicopedagogia que pode auxiliar o 

desenvolvimento da autonomia do idoso. 

 
 

 

PALAVRAS- CHAVE: neurociência computacional, 

idosos, memória, neuropsicopedagogia. 

 

 

ABSTRACT 
 

The projections of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE) indicate that in 2030 (12 

years from now), almost 42 million Brazilians will be over 

60 years old. And yet, Brazil would reach 2060 with 

19,111,509 people aged 80 and over. This contingent, if 
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compared to the current data, would only lose to the total 

population of São Paulo and Minas Gerais. Currently, the 

country has 14,545,488 children up to 4 years (2016) and 

the number is expected to fall to 8,935,080 by 2060. This 

article aims to highlight the need for care and full 
 

preparation (physical , psychological, social, 

communicational and intellectual) of those who will be 

elderly without forgetting those who will be the lesser 

caregivers. For this we have computational neuroscience 

that is an interdisciplinary science that structures the 

physiology and dynamics of learning under normal or 

pathological conditions. And we have neuropsychology 

that can help the development of the autonomy of the 

elderly. 

 

KEYWORDS: computational neuroscience, elderly, 
memory, neuropsychology. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

A neurociência computacional descreve os 
 

neurônios e os sistemas neuronais, utilizando modelos 

matemáticos. 
 

Desde 1907 Lapicque(1) propôs o modelo integra-

e-dispara de neurônio, um dos modelos de neurônio mais 

populares da neurociência computacional. Em seguida, 

vários modelos foram cocebidos como tentativa de 

explicar a comunicação entre os neurônios 
 

Hebb, em seu livro de 1949, The Organization of 

Behavior(2), formulou a ideia central de que as memórias 

são armazenadas nas sinapses entre os neurônios e não 

nas suas atividades elétricas; que o aprendizado 

consistiria de modificações nas eficiências das sinapses. 

Segundo esse mecanismo, conhecido atualmente como 

regra de plasticidade sináptica hebbiana, quando dois 

neurônios que estão conectados por uma sinapse ficam 

ativos, isto é, emitem disparos de potenciais de ação, 

conjuntamente por um certo tempo, a eficiência da 

sinapse entre eles aumenta. A regra de plasticidade 

hebbiana (estimulação repetida e persistente da célula) é 

a base de praticamente todas as teorias da neurociência 
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computacional para aprendizado e memória: “Vamos 

assumir que a persistência ou repetição de uma atividade 

reverberatória tende a induzir mudanças celulares 

duradouras que promovem estabilidade. (...) quando um 

axônio da célula A está próxima o suficiente para excitar a 

célula B e repetidamente ou persistentemente segue 

fazendo com que a célula dispare, algum processo de 

crescimento ou alteração metabólica ocorre em uma ou 

ambas as células, de forma que aumente a eficácia de A, 

como uma das células capazes de fazer com que B 

dispare”. 
 

McCulloch e Pitts(3) propuseram em 1943, o 

primeiro modelo de redes compostas por unidades 

simples de neurônios biológicos, interconectadas entre si 

por sinapses excitatórias e inibitórias capazes de efetuar 

computações complexas: os neurotransmissores 

excitatórios ao chegarem ao receptor, iniciam uma 

despolarização da membrana pós-sináptica, se esta 

despolarização tiver voltagem suficiente irá se difundir 

pela membrana celular próxima, causando uma 

despolarização por toda a célula, com consequente 

difusão do potencial de ação;os neurotransmissores 
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inibidores ao chegarem ao receptor determinam uma 

hiperpolarização, isto é, dificultam a troca de íons entre a 

membrana. São considerados excitatórias: a acetilcolina, 

a glutamina, a noraepinefrina e a serotonina. São 

considerados inibidores: a dopamina e o ácido gama- 
 

amino-butírico. Atualmente as pesquisas da neurociência 

computacional analisam novos dados e sintetizam novos 

modelos de fenômenos biológicos, biofísicos, bioquímicos 

e das propriedades geométricas dos neurônios através de 

simulações computacionais que modelam um processo 

natural ou de laboratório e não para cálculos 

computacionais genéricos. Os processos sensoriais ou a 

percepção que o cérebro executa sofrem alguma forma 

de inferência Bayesiana(4) e integração das diferentes 

informações sensoriais na geração de nossa percepção 

do mundo físico. 
 
(1) Lapicque L, " Pesquisa quantitativa sobre excitação elétrica de  
nervos tratados como polarização ", J.  
Physiol. Pathol. Gen. , vol. 9 1907 ,p. 620-635. 
 
(2) Hebb, Donald O.(1949). The Organization of Behavior. New York: 

Wiley & Sons. 
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(3) McCulloch, W.S.; Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas 

immanent in nervous activity (PDF). Bulletin of Mathematical 

Biophysics. 5: 115-133. 
 

O lobo frontal e lobo parietal funcionam como 

integradores de informações de várias modalidades 

sensoriais. Um dos objetivos fundamentais da 

neurociência computacional é estruturar como os 

sistemas biológicos realizam estas computações 

complexas de forma eficiente e potencialmente replicar 

esses processos na construção de máquinas inteligentes. 
 

A modelagem computacional de funções cognitivas 

superiores é mais recente, ocorrendo a partir da década 

de 70. Modelos de funções cognitivas são representações 

simplificadas das faculdades mentais. Os modelos 

propostos pela área de neurociência cognitiva descrevem 

sistemas como memória, atenção, emoção, consciência, 

linguagem e funções executivas e também as interações 

entre estes sistemas. Para se ter uma ideia das 

interações dos sistemas o modelo de Atkinson e Shiffrin 

(1971)(5) propõe que a informação passaria 

sucessivamente por três estágios da memória: memória 

sensorial, memória de curta duração e a de longa 

duração; já o modelo de memória operacional de 
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Baddeley e Hitch (1974)(6) descreve um sistema de 

controle de atenção, o executivo central, auxiliado por 

dois sistemas um de natureza vísuo-espacial e outro de 

natureza fonológica. 
 

A área da neurociência computacional descreve um 

modelo geral a teoria de detecção de sinais, que integra 

as redes neuronais e a determinação do comportamento. 

A teoria de detecção de sinais é uma adaptação da teoria 

de decisão estatística para o campo da percepção (Swets e 

col., 1961)(7). Partindo-se da incerteza das análises de 

exames ou mesmo de dualidades diagnósticas, torna-se 

necessário atentar para os quadros teórico-práticos 

estatísticos e principalmente de unificação dos critérios 

para tomadas de decisões e observações fundamentais 

das respostas internas aos estímulos. 
 

A teoria de detecção de sinais tem sido usada nos 

modelos formais de aprendizagem e memória e de 

aprendizagem e atenção. A memória está ligada à 

familiaridade de itens e os itens são muito treinados ou 

pouco treinados. A atenção atua aumentando a resposta 

interna aos estímulos selecionados, equilibrando-os 

conforme a direção da atenção. 
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(4) A inferência bayesiana é um tipo de inferência estatística que descreve as 

incertezas sobre quantidades invisíveis de forma probabilística. Incertezas 

são modificadas periodicamente após observações de novos dados ou 

resultados. Paradigma Bayesiano: Fazer inferência é usar a informação para 

reduzir a incerteza sobre um objeto em estudo. Bayes, Thomas (pronuncia-

se: ˈbeɪz) (ca. 1701 — 7 de Abril de 1761) foi um pastor presbiteriano e 

matemático inglês, membro da Royal Society em 1742. 
 
(5) Atkinson, R.C. e Shiffrin, R. M. (1971). The control of shortterm memory. 

Scientific American 225, 82-90. 
 
(6) Baddeley, A. D. e Hitch, G. (1974). Working memory. In: Bower, G. A. 

(Ed.). The Psychology of Learning and Motivation. New York: Academic 

Press. 8, 47-89. 
 
(7) Swets. J. A., Tanner, W. P. Jr e Birdsall, T. G. (1961). Decision processes 

in perception. Psychology Review. 68, 301- 40. 
 

Então o modelo de detecção de sinais utiliza 

hipóteses de que estímulos anteriores indicam os 

próximos estímulos. E assim, podendo também utilizar 

estímulos que facilitem os processamentos de respostas 

mais rápidas e mais acertadas, pois o conhecimento 

prévio estatístico da neurociência computacional 

fundamenta o modelo. 
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IDOSO e MEMÓRIA 
 

Idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 
 

Junto com a idade cronológica chega sem ser 

convidado o envelhecimento com características 

degenerativas ou de regeneração lenta, incompleta. Na 

verdade, os prefixos “in/im” e “des” invadem as 

prerrogativas de identificação dos idosos (incapacidade, 

inadaptação, desconstrução) e que sugerem as grandes 

síndromes geriátricas: a incapacidade cognitiva, a 

instabilidade postural, a imobilidade, a incontinência, a 

incapacidade comunicativa e da insuficiência familiar. 
 

As políticas públicas, nas formulações de Estatutos 

estabelecem que o envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social, que 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, 

dos espaços e ambientes e ainda, que se criem 

mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
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de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais 

de envelhecimento. 
 

Um comitê de especialistas elaborou um conjunto 

de Indicadores de Qualidade (IQ) para a saúde do idoso, 

denominado ACOVE (Assessing Care of Vulnerable 

Elders) (WENGER; SHEKELLE, 2001). Inicialmente, 

foram identificadas 22 condições ou áreas de atuação 

consideradas essenciais no cuidado com idosos: 

demência, depressão, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial sistêmica, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca (ICC), acidente vascular 

encefálico/fibrilação atrial, subnutrição, osteoartrite, 

osteoporose, pneumonia/influenza, úlcera por pressão, 

quedas e instabilidade postural, incontinência urinária, 

déficit visual, déficit auditivo, dor crônica, continuidade do 

cuidado, estratégias de prevenção, manejo de 

medicamentos, cuidado hospitalar e cuidado paliativo. 
 

Em uma perspectiva social o idoso precisa 

participar do contexto familiar e das inovações de 

integração para o seu bem estar psíquico. 
 

Então, para exemplificar a importância do convívio 

familiar e que apesar de bibliografias dirigidas, estudos de 
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casos e referenciais construídos é necessário que os 

profissionais da saúde se envolvam com a aplicação de 

testes, o diagnóstico detalhado a partir de uma avaliação 

multidimensional e o planejamento de ações para buscar 

o melhor tratamento, descrevo o ocorrido em 2014 com 

minha mãe: 85 anos, dependência parcial, mobilidade 

comprometida por uma artrose no quadril, foi assistida por 

uma única filha num período de 16 dias. Ocorreu uma 

viagem familiar internacional para prestigiar a 

apresentação do trabalho de conclusão de curso de uma 

neta. O afastamento familiar causou desajustes 

estruturais do pensamento, memória e autonomia. 

Durante o cotidiano percebemos confusões nas falas e 

pensamentos: o que era lembrança, o que via na TV e o 

que pensava misturavam-se sem coesão. As frases 

retratavam uma perda de raciocínio. Quando levada à 

médica foi rapidamente diagnosticada com depressão. 

Assim foi tratada por três meses sem mudanças no 

comportamento. Voltando à clínica outra médica solicitou 

que continuássemos o mesmo tratamento por mais três 

meses. Um terceiro médico, geriatra, realizou testes e 
 

uma avaliação multidimensional, orientando 
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acertadamente o tratamento. A avaliação das atividades 

da vida diária e a avaliação cognitiva com instrumentos e 

escalas adequadas (modelos estatísticos previamente 

construídos a partir da neurociência) fundamentaram a 

aplicação medicamentosa adequada. O tratamento 

direcionava-se à demência senil caracterizada por uma 

perda progressiva e irreversível das funções intelectuais, 

como alteração de memória, raciocínio e linguagem, 

perda da capacidade de realizar movimentos 
 

e de reconhecer ou identificar objetos. 

Surpreendentemente a sua capacidade cognitiva foi 

recuperada na dimensão de utilizar-se de atenção, 

memória, comunicação verbal e escrita, realizar algumas 

operações matemáticas, humor, percepção e praxia. 
 

As funções cognitivas necessárias para o 

desempenho apropriado das tarefas do cotidiano são: 

percepção, memória, função executiva, linguagem e 

movimento. O humor, o sono e a nutrição se aliam às 

boas condições de saúde e manutenção da condição de 

autonomia e participação dos diferentes contextos sociais. 
 

A percepção é o processo que ocorre desde a 

captação e interpretações de estímulos externos até a 
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criação de uma resposta assertiva envolvendo a memória. 

A percepção depende dos órgãos dos sentidos e da 

atenção. Os órgãos dos sentidos veiculam informações e 

impressões do meio externo, transmitindo através de 

impulsos nervosos ao cérebro que realiza o processo de 

interpretação e responde imprimindo ao ser humano um 

comportamento. O processo de percepção atravessa 

etapas, iniciando pelos estímulos ambientais, pela 

atenção aos estímulos sejam auditivos, visuais, olfativos, 

gustativos, tátil, temporais ou espaciais, transdução, 

processamento neural, consciência, reconhecimento e 
 

ação. A percepção auditiva ocorre através dos ouvidos, 

receptores estão localizados na cóclea, uma estrutura em 

forma de tubo cônico localizada na orelha interna, 

captando sons, intensidades, timbres e relacionando à 

percepção temporal e espacial; definindo assim a 

proximidade ou não dos sons. A percepção visual 

decodifica as imagens com suas formas, cores, brilho e 

ainda acompanha movimentos. Temos a visão 

centralizada e periférica que indica a extrema integração 

com a atenção e percepção espacial. Os olhos possuem 

fotorreceptores localizados na retina sensíveis à luz e às 
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cores. Na percepção olfativa os quimiorreceptores 

localizados nas cavidades nasais são responsáveis por 

sentir os odores. A percepção olfativa relaciona-se à 

percepção gustativa que através das papilas gustativas da 

língua captam sabores e texturas dos alimentos. A 

percepção tátil reconhece temperatura, pressão, formas, 

tamanhos e protege o corpo quando indica dor ao sistema 

nervoso e a resposta é satisfatória em relação ao tempo. 

A transmissão de estímulo que identifica o incômodo e a 

percepção natural de informações em desequilíbrio está 

mais ligada à percepção tátil, assim como a percepção de 

transformações físicas do corpo humano, como uma 

artrose, osteoporose, reumatismo, e outras, geram a 

resposta do cérebro que é a dor. A dor varia de 

intensidade relacionada à parte afetada e também ao 

estado psicológico do indivíduo. A dor pode ser aguda ou 

crônica. A dor aguda geralmente tem causas e inicio 

conhecidos e tem duração limitada. Já a dor crônica tem 

duração prolongada com difícil identificação da causa e 

pode gerar estágios patológicos diferenciados. A 

percepção temporal é um resultado das sensações dos 

órgãos dos sentidos, responsável pela captação de 
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ritmos, sequencias, durações e também pela relação com 

objetos e outros seres que se movimentam, integrando-se 
 

à percepção espacial que dá noções de distâncias , 

dimensões e projeções. 
 

Todas essas percepções vão se alterando com o 

passar dos anos: idosos sentem menos os aromas, tem 

mudanças no paladar, enxergam com dificuldade, ouvem 

menos e até deixam de perceber a intensidade do frio e 

do calor. Muitas mudanças ocorrem pelo envelhecimento 

com a redução no metabolismo dos neurotransmissores, 

moléculas responsáveis pela comunicação dos neurônios 

(sinapses). A velocidade da condução nervosa também é 

mais lenta, em média de 10% a 15%. As enzimas 

envolvidas nas transduções de sinais também diminuem. 

Nosso corpo possui algumas enzimas protetoras que 

combatem a produção excessiva dos radicais livres. Mas 

com o envelhecimento, o corpo vai perdendo essa 

capacidade de defesa e neutralização dos elétrons 

desemparelhados, os radicais livres. 
 

Estudos dos processos de envelhecimento através 

da gerontologia e das doenças que afetam os idosos 

pelos geriatras, definem a demência senil como uma das 
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principais causas que afetam a independência do 

indivíduo. 
 

A demência senil pode ocorrer por envelhecimento, 

hereditariedade, infartos cerebrais, derrames, tumores, 

outras doenças e até por uso prolongado de 

medicamentos. 
 

Somente um médico especialista pode prognosticar 

a demência e o seu grau a partir de uma avaliação 

múltipla, clínica e laboratorial. Os sintomas mais comuns 

da demência são: perda da memória, confusão e 

desorientação; dificuldade de compreensão; dificuldade 

de comunicação escrita ou verbal; dificuldade em tomar 

decisões; dificuldade em reconhecer familiares e amigos; 

esquecimento de fatos comuns; alteração da 

personalidade e do senso crítico; depressão, ansiedade, 

insônia, desconfiança, delírios e alucinações; agitação e 

caminhadas durante a noite; falta de apetite, perda de 

peso, incontinência urinária e fecal; não reconhecer 

ambientes; movimentos e fala repetitiva; dificuldade nos 

cuidados pessoais; dependência progressiva. O 

tratamento para a demência senil numa fase inicial inclui 

medicamentos, fisioterapia e terapia ocupacional, 
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acompanhamento da família e enfermeiros, manutenção 

de ambientes saudáveis e conhecidos. 
 

Outros fatores que independem da idade 

cronológica também podem ocasionar a perda da 

memória, que regula a aprendizagem, a consciência, a 

identidade e a homeostase do ser humano: traumas, 

alcoolismo, encefalite, drogas e tumores. Inevitáveis, 

irremediáveis ou não, são fatores que analisados como a 

principal causa transformam-se em pontos de partida para 

o tratamento ideal. 
 

A memória inicia-se pelo processo de aquisição de 

informações externas que são encaminhadas aos 

sistemas de armazenamento e retenção e em seguida 

poderá ser relembrado. A memória envolve bases 

anatômicas como o hipocampo, a amígdala, o córtex 

entorrinal e o giro para-hipocampal, sendo depois 

transferida para as áreas de associação do neocórtex 

parietal e temporal. O hipocampo, por sua vez, projeta-se 

através do núcleo septal e do núcleo talâmico medial para 
 

o córtex pré-frontal. As relações de pré-sinapses e 

sinapses neuronais dependem de enzimas e liberação de 

íons que envolvem glutamato, cálcio, magnésio e fosfato 

 

 
[305] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

em persistentes e repetidas polarizações e 

despolarizações que aumentam a efetividade de e 

fortalecimento de conexões e induções sinápticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A memória divide-se em filogenética, aquela 

armazenada na bagagem genética que auxiliam na 

distinção de comportamentos específicos das espécies 

animais e a memória ontogenética adquirida em vida. 

Quanto ao tempo de duração da memória, ela se divide 

em ultrarrápida, de curto praza e de longa duração que 

pode ser lembrada na vida inteira. Quanto a natureza a 

memória pode ser subdividida em três subtipos: a 

explícita que podemos expressar com palavras, 

 
 
 

 
[306] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

a implícita como a que usamos para reconhecer as 

imagens e pessoas e a operacional que auxilia linhas de 

raciocínio. 
 

A consolidação da memória ocorre momentos 

imediatamente após os acontecimentos das nossas vidas. 

E, são os aspectos emocionais e neuro-hormonais que 

vão agir diretamente na associação e fortalecimento da 

memória. Sendo assim, considera-se o esquecimento um 

processo natural que faz escolhas mediante a importância 

e significação dos fatos a serem lembrados. A ß-endorfina 

é uma substância ligada ao esquecimento e outras 

substâncias, como morfina e adrenalina facilitam a 

liberação de ß-endorfina levando ao esquecimento e por 

esse motivo situações emocionalmente estressante 

podem levar à amnésia. 
 

Outras estruturas neurais estão envolvidas com a 

memorização: o cerebelo que mantém as sequencia de 

eventos, o sistema viso espacial na região occipital que 

auxilia a memória visual e o sistema fonológico que 

integram o sistema central de atenção. 
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A memória pode ser treinada, estimulada e 

prolongada com atividades frequentes e dirigida. 
 

Como função cerebral, a memória pode ser 

exercitada com as atividades diárias. Ou mesmo, 

acompanhando e compartilhando as atividades de outras 

pessoas. Escrever o que acontece diariamente e ler as 
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anotações do dia anterior colabora também com a 

linguagem. Permitir que outros leiam e corrijam ou 

simplesmente opinem sobre o descrito favorece a reflexão 

a discussão e a dialética. 
 

A pintura, a música, a dança, a arte como forma de 

expressão ou de novas aprendizagens disponibiliza 

sinapses diferenciadas dos neurônios. 
 

Distinguir a localização da residência, da clínica 

médica, os horários das atividades ordinárias e 

extraordinárias, como a de um programa de TV 

interessante conduz a atenção a fatores tempo espaciais. 
 

A variação alimentar pressupõe lembranças de 

sabores e aromas. 
 

Reuniões familiares, participação de grupos 

esportivos e culturais favorecem o convívio social e a 

percepção da integração. 
 

Fatores como uma boa alimentação, rica em 

vitaminas e hidratação, sono e exercícios físicos são 

indispensáveis para estimular a memória e regulação 

fisiológica.O fisiologista francês Claude Bernard(8) disse, 

em 1865, que todos os mecanismos vitais, por mais 

variados que sejam não tem outro objetivo além da 
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manutenção da estabilidade das condições do meio 

interno ( organismo humano). E, em 1929, W. B. 

Cannon(9) chamou essa estabilidade de homeostase, que 

significa equilíbrio, porém com variações limitadas. As 

variações podem correr como demonstradas num exame 

laboratorial de glicose, potássio e outros, onde o limite 

mínimo e o máximo estão previamente definidos por 

estudos e pesquisas, formalizados em tabelas e gráficos. 

A partir disso são estabelecidos padrões ou modelos de 

resultados satisfatórios que se transformam nas 
 

expectativas dos tratamentos naturais ou 

medicamentosos para o bem estar integral e a regulação 

dos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, 

reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, 

tegumentar. É necessário lembrar que alguns elementos 

químicos são essências para o funcionamento metabólico 
 

do organismo e seu desenvolvimento: oxigênio, carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, e nxofre, potássio, 

sódio, cloro, magnésio,ferro, zinco, cobre , flúor , bromo e 

selênio, iodo, manganês, vanádio, silício, 
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arsênio, boro, níquel, cromo, molibdênio e cobalto, 

lítio, cádmio e estanho. 
 
(8) Bernard, Claude (1865). Introduction à l'étude de la médecine 
expérimentale. Paris. 

 

(9) Cannon, Walter Bradford (1932). The Wisdom of the Body. Department 
of Physiology at Harvard Medical School. 

 

As situações de deficiência de um elemento são de difícil 

observação, mas a sua funcionalidade biológica comprova 

a essencialidade, as concentrações e as toxicidades. O 

organismo apresentará mecanismos homeostáticos com 

níveis equilibrados dos elementos químicos sendo 

fundamental o controle de absorção, armazenamento e 

excreção que pode ser realizado através de dietas 

nutricionais adequadas. 

 
 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando que os sinais do envelhecimento estão 

ligados às deficiências neurais e comprometimentos das 

funções cognitivas, há necessidade de preparo integral e 

desenvolvimento globalizado das capacidades e 

habilidades da pessoa antes de se tornar idosa e ao ser 

idosa. 
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No mercado de trabalho as pessoas com mais de 

sessenta anos possuem, na maioria, pouca escolaridade, 
 

aproximadamente cinco anos. Os adultos de 30 a 34 

anos ainda permanecem na condição de filho no 

arranjo familiar. Os jovens de 19 a 29 anos não 

estudam e não trabalham e 40% dos estudantes de 15 

a 17 anos estão atrasados conforme estatísticas de 

2015. Este é o cenário percentual da população idosa e 

dos cuidadores familiares dos idosos impostos por 

legitimidade e legalidade. À preocupação da qualidade 

de conhecimentos técnico-científicos, de sensibilidade, 

de prontidão opõem-se aos dados recenseados do 

país. 
 

Hoje, as famílias se unem por motivos de 

economia financeira, os espaços são mais divididos e 

menos preparados para atender as crianças e idosos, 

o tempo é restrito para atitudes tranquilas, para 

propor o bem estar do outro, o tempo diário não 

atende à necessidade das respostas às redes 

sociais, pois o número de contatos é infindável. 

 
 

 
[312] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

O preparo do idoso e principalmente dos que 

cuidam ou cercam essa vida que a cada dia se torna 

dependente é fundamental para uma inclusão social, 

tratamento respeitoso e acesso a bens e serviços. 
 

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741) define que são 

obrigações da família e do Estado garantir aos idosos o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, entre outros. 
 

As transformações históricas do padrão 

demográfico e a situação atual dos recursos sociais, 

culturais e de saúde do país interferem estruturalmente 

nas medidas precursoras das pesquisas, dos projetos 

políticos e da postura educacional dos profissionais. 

Diversificar as estratégias pedagógicas no ensino 

reorganizam o sistema nervoso, estimulam modificações 

funcionais dos neurônios para atender cada fase de vida 

do indivíduo. 
 

Para aprimorar o desenvolvimento do cérebro é 

necessário conhecê-lo através da neurociência. A 

neurociência reúne as disciplinas biológicas que estudam 

o sistema nervoso, normal e patológico, estuda a 
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anatomia e a fisiologia do cérebro relacionando com a 

teoria da informação, semiótica e linguística, e demais 

disciplinas que explicam o comportamento, o processo de 

aprendizagem, cognição humana e os mecanismos de 

regulação orgânica. As simulações e representações dos 

movimentos de redes neuronais através das ressonâncias 

magnéticas e das contribuições bioquímicas auxiliam 

cientistas a entenderem os resultados a nível celular e 

molecular e a relação com os processos cognitivos e 

comportamentais. E, a neuropsicopedagogia é capaz de 

contribuir com a aprendizagem e utilização do cérebro a 

partir do seu conhecimento e funcionalidade. Exames de 

imagem também contribuem nas pesquisas de 

funcionamento que não estão completamente definidas e 

que sofrem distorções provenientes de sua formação, 

agregação e possíveis lesões durante os anos de vida. Da 

neurociência computacional vêm as definições ou 

hipóteses estatísticas que limitam constâncias e padrões 

esperados que auxiliem novas pesquisas e alicercem 

aprofundamentos de estudos. 
 

O estímulo às funções executivas depende do 

estímulo às percepções e uso da memória. O idoso atenta 
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e direciona suas funções envolvendo maturidade e 

aplicabilidade, tendo consciência de si. Se, inapto, 

dependente ou semi- dependente, deve contar com o 

auxílio familiar e multiespecializado para um estímulo 

correto, encorajador e eficiente. O lúdico, o projeto de 

curto e longo prazo, a terapia e a fisioterapia podem fazer 

parte das atividades diárias. As mudanças de rotinas 

devem ser planejadas e adaptadas com observação do 

tempo e características individuais. A leitura e a escrita 

podem ser pertinentes numa ótica de criatividade e até de 

produção artística. Interagir e conviver com pessoas de 

diferentes faixas etárias promove o desenvolvimento da 

autonomia do idoso. 
 

As intervenções no ambiente também são 

inevitáveis (corrimão, calendários, relógios e banheiros 

adaptados com elevador de acento sanitário...) e alguns 

protocolos de enfermagem para maximizar o autocuidado, 

como administração de medicamentos, continência, 

nutrição, mobilidade, sono, humor e cuidados com a pele. 
 

Duas vertentes sobre as terapias alternativas 

ocorrem, porém estudos continuam a relaciona-las à 

neurociência. A verdade é que a medicina alternativa é 
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reconhecida por médicos que a praticam e que usam 

pessoalmente e outra parte dos profissionais da saúde 

entende como práticas de inverdades e enganos da 

credulidade pública. Mas, nada impede que pacientes 

procurem um tratamento para a dor ou rigidez que tanto 

interfere no humor, no sono, na alimentação, nas funções 

cognitivas e executivas, seja de origem física, psíquica ou 

de ambas. Indubitavelmente a percepção e interpretação 

da dor dependem de cada indivíduo, do sexo, raça, 

cultura, religião e condição socioeconômica. 
 

Um exemplo de tratamento alternativo é a 

Acupuntura que ativa o circuito neurofuncional, trata a 

ansiedade e a depressão. Os neurotransmissores, 

responsáveis pela comunicação entre as células nervosas 

e que ativam fisiologicamente o organismo são 

estimulados e liberados após a ativação de pontos de 

acupuntura. A endorfina, hormônio neurotransmissor 

específico, estimulado em lugar específico determina a 

analgesia. A Fitoterapia que utiliza plantas e ervas 

integralmente em porções adequadas procura reduzir 

sintomas e a cura de doenças. A Homeopatia já é 

considerada uma especialidade médica no Brasil e é 

 

 
[316] 



   

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

Educação Atual 
 
 

através da manipulação de placebo que se trata de 

doenças crônicas. A técnica Ortomolecular utiliza 

vitaminas, aminoácidos e minerais para tratar os sintomas 

e as causas das doenças. Existem outros tratamentos 

alternativos baseados em produtos naturais, cores, 

formas e crenças. 
 

As combinações de tratamentos e de terapias 

convencionais ou alternativas são melhores definidas por 

avaliações pluridisciplinares do paciente, de seus 

familiares e cuidadores, apreciando que a evolução da 

neurociência computacional com seus modelos sinápticos 

está em constante progressão integrativa com a saúde e 

a educação. 
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A GEOGRAFIA POLÍTICA E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A QUESTÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS 

 

LEITE, Eliana Saraiva1 

 

RESUMO 
O objetivo da pesquisa é compreender a importância dos estudos 
da geografia política para a questões dos recursos naturais. Por 
ser através dessas reflexões que torna-se possível criar medidas, 
na tentativa de resolver os problemas da escassez dos recursos 
naturais que ocorrem na atualidade mundial. O conceito de 
geografia política é a princípio a relação entre a política e o 
território elaborado por Ratzel em 1897. No entanto antes desse 
período já havia se falado desse termo pelo filósofo francês Turgot 
em 1750, mas com um olhar diferente de Ratzel, pois apresentava 
uma perspectiva a respeito de expandir a colonização. Na década 
de 90 esses conceitos passam por mudança e a partir de 
Kasperson e Minghi é possível um aprofundamento, ampliação e 

renovação da geografia política. Para a elaboração do trabalho 

utilizou a revisão da literatura baseando-se em artigos científicos, 
livros e monografias que tratassem dessa temática. A base para 
sua construção foi a visão dos seguintes autores: Ratzel (1987), 
Turgot (1750), Kasperson e Minghi (1990), Ribeiro (2004, 2010), 
Castro (2005), dentre outros que foram considerados relevantes 
para abordamos o assunto proposto. Os estudos da geografia 
política por partir de uma análise sobre a interação entre a política, 
o poder e o território de forma mundial contribuem propondo 
estratégia para que todos os países se voltem a essas questões 
dos recursos naturais que por anos sofrem com o modo exagerado 
que a humanidade vem utilizando-os.  
 
Palavras-chave: Conceitos. Geografia Política. Recursos Naturais.  
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ABSTRACT 
The objective of the research is to understand the importance of 
studies of political geography for the question of natural resources. 
Because it is through these reflections that it becomes possible to 
create measures in an attempt to solve the problems of the scarcity 
of natural resources that occur today. The concept of political 
geography is at first the relationship between politics and territory 
elaborated by Ratzel in 1897. However, before this period, the 
French philosopher Turgot had already spoken of the term in 1750, 
but with a different look from Ratzel, as it presented a perspective 
on expanding colonization. In the 90s, these concepts undergo 
change and from Kasperson and Minghi it is possible to deepen, 
expand and renew political geography. For the elaboration of the 
work, it used the literature review based on scientific articles, books 
and monographs that dealt with this theme. The basis for its 
construction was the view of the following authors: Ratzel (1987), 
Turgot (1750), Kasperson and Minghi (1990), Ribeiro (2004, 2010), 
Castro (2005), among others that were considered relevant to 
address the proposed subject. The study of political geography 
through an analysis of the interaction between politics, power and 
territory worldwide contributes by proposing a strategy for all 
countries to address these issues of natural resources that for 
years suffer from the exaggerated way that humanity has been 
using them. 
 
Keywords: Concepts. Political geography. Natural resources. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 A geografia política que tem pela maioria de seus 

estudiosos que Friedrich Ratzel é seu fundador em 

1987 e que possui complexidade em seu conceito. Na 

verdade, a existência dessa expressão é antiga 

existindo registros em 1750 tendo como responsável o 

filosofo francês Turgot. 
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 Esse campo de estudos da geografia política 

possibilita segundo Teixeira e Silva (2013) abranger 

diversas interpretações a respeito de seus conceitos e 

essa temática possui uma relevante função nos 

aspectos de apontar a dinâmica dos espaços e a suas 

mudanças.  

 A geografia política parte da interação entre a 

política, o poder e o território, isso quando se trata de 

sua gestão. (CASTRO, 2005). A organização política de 

um Estado é estabelecida através de suas práticas, das 

tomadas de decisões e dos discursos propostos o que 

sujeita a situações de conflitos que são de natureza 

política levando o estudo da política ser indispensável 

para a geografia. (TEIXEIRA; SILVA, 2013). 

Ribeiro (2004) nos relata que as discussões a 

respeito do meio ambiente foram ocorrendo de modo 

lento, ganhando maior evidência a partir da década de 

90 por ser tornar um assunto de âmbito internacional. 

Isso devido aos conflitos que vão surgindo quanto a 

escassez dos recursos naturais no mundo. Essa é uma 

temática política envolvendo o território de sua 

localização e o poder quando a disposição e uso o que 

nos aponta um dos assuntos relevantes que a geografia 

política aborda.  

 O que nos leva ao objetivo da pesquisa que é o 

de apresentar a importância desses estudos da 
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geografia política para a questão dos recursos naturais, 

pois é através dessas reflexões que torna-se possível 

criar medidas na tentativa de resolver a questão da 

escassez dos recursos naturais que ocorre na 

atualidade mundial. Para a elaboração do trabalho 

utilizou a revisão da literatura baseando-se em artigos 

científicos, livros e monografias que tratassem dessa 

temática. A base para sua construção foi a visão dos 

seguintes autores: Ratzel (1987), Turgot (1750), 

Kasperson e Minghi (1990), Ribeiro (2004, 2010), 

Castro (2005), dentre outros que foram considerados 

relevantes para abordamos o assunto proposto. 

 A geografia política contribui na elaboração de 

estudos científicos no contexto político proporcionando 

reflexões sobre a interação entre a política, o poder e o 

território de forma ampla buscando compreender essa 

interação de modo mundial, podendo assim refletir 

sobre o meio ambiente e a destruição de um elemento 

que é essencial para a vida humana.  

  

2. O CAMPO DA GEOGRAFIA POLÍTICA  

 

 A geografia política segundo Vesentini (2010) é 

uma expressão que existe há séculos. Porém para a 

maioria dos estudiosos dessa temática ocorre um 

consentimento que seu fundador é Friedrich Ratzel em 



  326 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

1897 quando teve editada sua obra “Politsche 

Geographie” (Cf. entre outros, SANGUIN, 1977ª; 1977b; 

DIKSHIT, 1985; SÁNCHEZ, 1992; RAFFESTIN, 1993; e 

GLASSNER, 1995 apud VASENTINI, 2010).     

 Ratzel (1990, p. 102 apud RIBEIRO, 2010, p. 71) 

evidência que 

 

a geografia do homem deve estudar os 
povos em relação às condições naturais 
às quais eles estão sujeitos, isto é, 
considera-los sempre unicamente sobre 
seu território. É sobre este que a 
geografia do homem vê, além disso, se 
definirem as leis que regulam a vida dos 
povos, leis que precisam ser expressas 
na forma geográfica [...] Vê-se, portanto 
como a extensão, a posição e a 
configuração dos territórios fornecem os 
elementos para avaliar a vida dos povos 
aos quais estes pertencem. 

 

 Segundo Castro (2005 apud MOURÂO; 

ARCASSA, 2010, p. 3) a expressão geografia política 

aparece na verdade pela primeira vez em 1750 e o 

responsável foi o filósofo francês Turgot que construiu 

um projeto de uma Teoria de Geografia Política, 

elaborado quando era ainda estudante. A teoria de 

Turgot “foi apresentada como um “tratado de governo”, 

uma tentativa de formalização da intersecção do político 

e do geográfico, inspirado no Livro IV de O Espirito das 

Leis de Montesquieu”.  
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 Como nos ressalta Mourão e Arcassa (2010, p. 

2) o fato é que diversas “questões e conflitos de 

interesses que surgem das relações sociais se 

materializam em disputas territoriais, as tensões e 

arranjos que daí surge definem não apenas uma 

abordagem, mas um campo importante da análise 

geográfica”. 

Para Mourão e Arcassa (2010) a geografia 

política baseia-se “na relação ente a política – 

expressão de controle dos conflitos sociais -  e o 

território – base material e simbólica da sociedade – 

que se define o campo da geografia política”.    

 

A geografia política pode então ser 
compreendida como um conjunto de 
ideias políticas e acadêmicas sobre as 
relações da geografia com a política e 
vice-versa. O conhecimento por ela 
produzido resulta da interpretação dos 
fatos políticos, em diferentes momentos e 
em diferentes escalas, com suporte numa 
reflexão teórico-conceitual desenvolvida 
na própria geografia ou em outros 
campos como a ciência política, 
sociologia, antropologia, relações 
internacionais etc. A dupla necessidade 
de dar uma resposta acadêmica sobre os 
fundamentos geográficos para eventos 
políticos e a preocupação de legitimar a 
sua análise a partir de um 
enquadramento intelectual em modelos 
teóricos reconhecidos resultaram numa 
forte contextualização da disciplina, tanto 
em termos dos temas centrais como das 
opções metodológicas, além das práticas, 
de muitos dos seus formuladores. Desse 
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modo, da mesma forma que em outras 
áreas do conhecimento, também na 
geografia política não é possível defender 
um total desinteresse ou imparcialidade 
dos pesquisadores e analistas. Pois, 
como bem lembra John Agnew, “em um 
mundo da ação humana não é possível 
falar em uma visão singular, de lugar 
nenhum, para justificar esta ou aquela 
perspectiva como melhor que outra” 
(Agnew, 2002:8), apesar do esforço da 
disciplina em oferecer coerência entre 
fundamento teórico e evidência empírica 
para discussão de situações particulares 
(CASTRO, 2005, p.17 apud MOURÃO; 
ARCASSA, 2000, p. 3). 

 

Segundo Silva e Silva (2018, p. 25) “Ratzel tinha 

uma sensibilidade para o universo das relações sociais, 

econômicas, políticas e territoriais que o conduziu à 

pesquisa do aspecto visível das coisas, considerando 

implicitamente o universo relacional”. No entanto os 

estudos se Ratzel se aplicável a nação alemã tendo 

uma perspectiva diferente do capitalismo inglês e 

francês que estavam voltados em possibilitar a 

expansão colonial.  

É como pontua Castro (2013, p. 71 apud SILVA; 

SILVA p. 25) relatando que a preocupação era de 

compreender “este poder que faz mover o mundo, que 

abre as rotas e desenvolve o comércio, joga as nações 

umas contra as outras, empurra as armas para a frente 

e finalmente engendra desequilíbrios de todos os tipos, 

verificados em cada escala das relações”. 
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 A visão de Ratzel que se baseava no 

determinismo geográfico, “estabeleceu suas bases, 

marcada fortemente por relações entre a política, o 

poder e o espaço e pelas ideias das ciências naturais”, 

ou seja buscava compreender como o meio influência o 

homem. Portanto a princípio “a Geografia Política 

respondia sobre o poder e as estratégias de controle e 

de dominação do território. Deste modo, em análise por 

Ratzel, só concebia o Estado através do território.” 

(TEIXEIRA; SILVA, 2013, p. 99). Essa perspectiva 

recebeu diversas críticas, no entanto 

 
a passagem indica aspectos que devem 
ser lembrados nos atuais estudos da 
geografia política envolvendo os recursos 
naturais e as consequências de seu uso 
de modo assimétrico pelos países: 
considerar os povos sobre seus territórios 
e avaliar a disponibilidade da base 
natural que sustenta a reprodução da 
vida. (RIBEIRO, 2010, p. 71). 

 

A partir da década de 90 a geografia política 

passa por mudanças conceituais e os precursores 

foram Kasperson e Minghi com sua obra The Structure 

of Political Geografy (A estrutura da Geografia Política) 

que se tornou um clássico e foi essa teoria que 

possibilitou uma base para o aprofundamento, a 

ampliação e renovação da geografia política. (SILVA; 

SILVA, 2018). 
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Eles souberam propor à reflexão dos 
geógrafos um quadro propício feito de 
estruturas espaciais, de processos 
espaciais, de comportamentos espaciais 
e de ambientes políticos nos quais a 
Geografia Política pode se mover e nos 
quais os pesquisadores podem 
desenterrar as diferentes problemáticas. 
(SILVA; SILVA, 2018, p. 13). 

  

Outro autor que se destaca na busca de um novo 

olhar sobre essa mudança de conceito que também 

consolidou-se a partir de 1990 foi Jean Gottmann com 

seu livro The Significance of Territory (O Significado do 

Território), que “renovou totalmente o âmbito de 

aplicação e o sentido do conceito de território em 

Geografia Política”. (SILVA; SILVA, 2018, p. 14). 

 

Gottmann empreendeu um esforço 
analítico profundamente ancorado nos 
textos clássicos da Filosofia Política e da 
História. Até o presente, esse esforço não 
foi igualado. Gottmann destacou as duas 
funções recorrentes do conceito: o 
território como refúgio e o território como 
recurso (GOTTMANN, 1973 apud SILVA; 
SILVA, 2018, p. 14). 

 

De acordo com Mourão e Arcassa (2010, p. 4) os 

estudos da geografia política se focam nas “relações 

externas e internas dos Estados.” Por isso acontece de 

os pesquisadores criarem duas formas de enfrentarem 

essas relações e conflitos que surgem sendo eles de 
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duas categorias, ou seja, “em primeiro lugar, existem os 

efeitos da geografia contemporânea sobre a ação 

política. Em segundo, há que considerar a importância 

da Geografia subjacente às situações, problemas e 

atividades de ordem política”. Portanto a geografia 

política proporciona um campo de estudo que 

 

[...] diz respeito às relações existentes 
entre os fenômenos geográficos e 
políticos, e decorre do fato de que os 
Estados, em sua condição de 
comunidades politicamente organizadas, 
hão de inevitavelmente possuir base e 
localização geográficas. A natureza 
dessa relação permaneceu, durante largo 
tempo, antes pressentida do que 
realmente compreendida, sendo objeto 
de amplas generalizações, tais como a 
de Montesquieu, segundo as quais as 
formas de Governo e as instituições 
políticas seriam o resultado de fatores 
climáticos diferenciados. Foi somente 
com o advento da Geografia de caráter 
científico que o estudo atento de países 
específicos e de certos problemas 
políticos logrou ser realizado de maneira 
proveitosa, sendo, então, proporcionada 
útil contribuição à Geografia (GORDON 
EAST e WOOLDRIDGE, 1967, p.128 
apud MOURÃO; ARCASSA, 2010, p. 4). 

 

Os fenômenos que contribuem para os estudos 

da geografia política são diversos dos quais é possível 

destacar: 
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(...) a globalização e a revalorização do 
local, o enfraquecimento do Estado-
nação e o ressurgimento dos 
nacionalismos, o aumento da circulação 
internacional de mercadorias e de mão-
de-obra e o maior controle das fronteiras, 
o esmaecimento das regiões e o 
renascimento dos regionalismos, a 
expansão da democracia e a 
intensificação da pobreza, o 
fortalecimento dos movimentos sociais e 
dos direitos da cidadania e a ampliação 
da exclusão (...). (CASTRO, Pp. 16). 

 

  E é justamente esses fatos que se caracterizam 

como sendo o ponto forte da geografia política, por 

enfocarem a “lógica espacial da política”, e isso faz 

surgir as demandas referentes aos fenômenos que 

derivam da “organização e da gestão coletiva da 

sociedade e os modos como estes afetam e são 

aferrados pelo espaço”. O que permite à disciplina 

“incorporar e responder aos desafios impostos pela 

contemporaneidade”. (CASTRO, p. 16). 

No entanto, alguns conceitos a respeito da 

geografia política permaneceram em sua evidência, 

proporcionando um “compreendimento das 

transformações da realidade”. Desse modo, mesmo 

unindo-se “a novas abordagens, o caráter relacional 

entre poder e território ainda permanece como enfoque 

principal em seus objetos de estudos”. (CASTRO, 2005 

apud TEIXEIRA; SILVA, 2013 p. 100). 
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Como nos ressalta Castro (0000, p.18-19) que: 

 

Por muitas décadas tentou-se mostrar 
como a distribuição dos continentes e 
oceanos, cadeias de montanhas, rios, 
climas e outras características da 
superfície da Terra afetavam o modo pelo 
qual a humanidade dividia o mundo em 
Estados e Impérios e como estas 
unidades competiam entre si por poder e 
influência.  

 

 Portanto segundo Teixeira e Silva (2013, p. 103) 

“na Geografia política os componentes sobre Estado e 

território são explícitos e inseparáveis em discussões, 

desta maneira, recortes menores com problemáticas a 

emancipações municipais, ganham destaque em muitas 

pesquisas recentes”. Apontando também que esse 

estudo não é “imóvel, pelo contrário, ele flui e se 

direciona aos reflexos e fenômenos políticos a qual se 

perpetuam em âmbito global”.  

 

2. 1 A QUESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS  

 

Os recursos naturais se tornoaram nas últimas 

décadas um tema de grande importância para a 

humanidade, “principalmente no que diz respeito à 

degradação ambiental que nosso planeta vem 

sofrendo”. (FOGAÇA, 2017, p. 15). 
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De fato, o que se convencionou 
denominar-se de “crise ambiental” é um 
conjunto de situações que envolvem o 
esgotamento de recursos naturais, 
portanto dos bens naturais (energéticos e 
matéria-prima) que são fundamentais 
para a reprodução do industrialismo 
capitalista (não foi diferente no 
industrialismo de estado soviético) e de 
riscos causados por esse processo que 
compreende os acidentes, o 
superpovoamento em áreas impróprias 
ao assentamento humano, a poluição, o 
exaurimento dos solos8, a escassez de 
água potável e o aquecimento global. 
(SOUZA, 2013, p. 470). 

  

De acordo com Souza (2013, p.1) “a dimensão 

ambiental entrou definitivamente na agenda do debate 

político” e como nos atenta Giddens (2010 apud 

SOUZA, 2013) esta questão das mudanças climáticas é 

antes de qualquer fator um tema de caráter político, 

pois todos são solicitados a se envolver para enfrentar 

os problemas que o aquecimento global estabelece 

para o planeta. 

 Ocorre uma resistência dos Estados a adotarem 

as políticas climáticas, alguns mesmo sem confiarem 

nas condutas e que essa questão possa ser uma 

eminência que de fato exista, realizam a implementação 

de “ações que visam a redução da emissão de gases 

que causam o efeito estufa”. (SOUZA, 2013, p. 1).  
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A questão climática é o maior exemplo de 
como a temática do meio ambiente 
entrou na agenda política das mais 
diversas esferas do poder. Mas ela não é 
única. Há outras talvez ainda mais 
sensíveis e urgentes quanto àquela como 
da água, da biodiversidade e dos solos. 
Mas todas são essencialmente ao 
mesmo tempo políticas e geográficas, 
pois envolvem tomadas de decisão 
mediadas por forças antagônicas e 
grupos de interesses em territórios que 
são ao mesmo tempo naturais e políticos. 
É tal relação que leva a questão 
ambiental ao âmbito da Geografia 
Política. (SOUZA, 2013, p. 1). 

 

De acordo com Randall (1987 apud 

KAMOGAWA, 2008, p. 9) os recursos naturais são 

considerados “algo que é útil e possui valor na condição 

em que ele se encontra na natureza (não passando por 

um processo de transformação). Para o autor para ser 

um recurso é necessário que ele seja escasso. 

 Para Brito (2006, p. 72 apud LACERDA, 2013, p. 

28) a definição de recursos naturais é a de um 

“elemento de que o homem se vale para satisfazer suas 

necessidades. Os recursos naturais são aqueles que se 

originam sem qualquer intervenção humana”. Portanto 

recursos naturais são responsáveis por atender a 

humanidade de alguma forma. E fica esclarecido que 

para ser um recurso natural não pode ter a intervenção 

do homem sem transformação.  
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A definição de recursos naturais ainda 
abarca uma gama abrangente de 
componentes, tais como: recursos 
minerais, compostos por minérios; 
recursos biológicos, formados por fauna e 
flora; recursos ambientais, integrados 
pelo ar, pela água e pelo solo; e recursos 
incidentes, compostos pela radiação 
solar, pelos ventos e pelas correntes 
oceânicas. (LARCERDA, 2014, p. 28). 

 

De acordo com Brito (2006, p. 73 apud 

LACERDA, 2014) existe também outras formas “quanto 

à definição de recursos naturais próprios de um Estado, 

os compartilháveis entre Estados e os que são 

patrimônio comum da humanidade”. O que difere entre 

os recursos naturais compartilhados dos recursos do 

patrimônio comum internacionais são a quantidade de 

Estados que partilham o recurso. Por um pertencer a 

comunidade internacional e assim não pode de modo 

algum ser um recurso exclusivo de algum Estado já os 

que são compartilháveis são organizados por jurisdição 

restringindo-se a dois ou mais estados que o 

compartilham de forma privada. 

 De acordo com Dulley (2004, p. 22 apud 

FOGAÇA, 2017, p. 17) os recursos naturais podem 

ainda ser classificados como renováveis e não 

renováveis, ou seja, “se após seu uso podem ser 

renovados, isto é, voltarem a estar disponíveis, caso 

contrário são não renováveis”.  
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De acordo com a categorização realizado por 

Darby (2010 apud LACERDA, 2014, p. 29)  

 

Considera-se os seguintes recursos: óleo 
e gás (hidrocarbonetos), minerais e 
metais, florestais, pesqueiros, terras e 
água. Com isso, são muitos diversos e 
requerem diversos graus de 
entendimento sobre os setores em que 
esses recursos são utilizados e os 
valores a eles atribuídos. Vale ressaltar 
que, o comum é priorizar o aspecto 
econômico de valor de comércio desses 
recursos, dando maior importância a 
alguns desses e até conceituando-os 
como recursos naturais estratégicos, já 
que, por meio de uma relação população-
território-riquezas naturais, alguns 
recursos adquirem o status de 
estratégicos para o crescimento 
econômico do país.  

 

Para Claude Raffestin (1993 apud RIBEIRO, 

2010, p. 72) os recursos naturais são relevantes “para 

um país pleitear a condição de potência”. E Ainda 

segundo o autor; 

 

a importância dos recursos naturais para 
um país pleitear a condição de potência. 
Para ele, a oferta de recursos é uma das 
variáveis centrais, dado que possibilita ao 
país prover sua matriz material 
armamentista. Mas é preciso ainda dispor 
de tecnologia capaz de produzir os 
equipamentos de ação militar. Tudo isso 
deve estar no território do país, atributo 
central para exercer soberania com 
hegemonia. (Apud RIBEIRO, 2010, p. 
72). 
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Também Theodore Roosevelt, presidente norte-

americano no período de 1901 a 1909 nos afirma “que 

as riquezas de uma nação estão nos recursos naturais 

disponíveis em seu território e no controle dos mesmos 

em outros países”. (Eir 2001 apud OLIVEIRA, 2012 p. 

125). 

 O desenvolvimento social e econômico resulta 

na ampliação dos recursos naturais e no atual contexto 

mundial essa questão é umas das que gera os conflitos, 

na qual “cada vez mais, a escassez de recursos 

alimentícios, energéticos e hídricos se produz em 

diversas partes do globo, pois que, orientados pela 

lógica mercadológica, vão para aqueles países cujas 

sociedades podem pagar mais”. (GALVÃO; BEZERRIL, 

2012, p. 234). 

 No ano de 1962 a Organização das Nações 

Unidas (ONU) expõe que os “recursos naturais eram 

vitais para o desenvolvimento económico, destacava 

que o desenvolvimento económico nos países menos 

desenvolvidos poderia pôr em risco os recursos 

naturais”. (MCCORMICK,1992 apud RODRIGUES, 

2005, p. 4) 

 De acordo com Rodrigues (2005, p. 4) “os 

elementos da natureza, as riquezas naturais, as 

matérias primas passaram a ser "recursos naturais” que 
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devem ser utilizados para a reprodução ampliada do 

capital, mas, ao mesmo tempo, têm de ser 

preservadas”. 

 Com a preocupação de diminuir os danos que o 

meio ambiente vem sofrendo foram criando “ao longo 

do século XX uma série de instrumentos de gestão”.  

(RIBEIRO, 2010, p. 69) 

 

Entretanto, apenas nas últimas décadas 
essa temática emergiu como uma das 
mais importantes preocupações de 
governos de diversos países do mundo, o 
que possibilitou a institucionalização da 
ordem ambiental internacional que visa 
regular as relações humanas em caráter 
mundial, envolvendo temas relacionados 
ao ambiente por meio de protocolos e 
acordos multilaterais entre países e 
blocos de países. (RIBEIRO, 2010, p. 
69). 

 

 As conferências que vem ocorrendo ao longo 

dos anos surgem com a proposta de discutir diversas 

questões do meio ambiente dentre os quais, “o controle 

da emissão de gases que afetam a camada de ozônio e 

de gases que intensificam o efeito estufa, o acesso a 

recursos e informações genéticas e o uso do mar”. É 

nesse contexto que surge “novas oportunidades de 

trocas comerciais e interpretações sobre o controle dos 

recursos naturais que merecem reflexão”. (RIBEIRO, 

2010, p. 69). 
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O início para o comprometimento multilateral das 

nações para um caminho que possibilite a segurança 

ambiental do planeta foram as Conferências da 

Biosfera, no ano de 1968 em Paris, e a de Estocolmo 

em 1972. Entretanto foi “apenas o ponto de partida, 

pois o seu desenvolvimento não ocorreu efetivamente”. 

(SOUZA, 2013, p. 464). Ainda Ribeiro (2010, p. 70) 

ressalta a importância também das reuniões que 

ocorreram no Rio de Janeiro em 1992 e Joanesburgo 

em 2002, que juntamente com a conferência de 

Estocolmo “institucionalizaram as relações interestatais 

e se tornaram momentos emblemáticos do processo de 

regulamentação ao acesso aos recursos naturais e às 

suas consequências”.  

Para os geógrafos Font & Rufí (2001) que evidência 

a segurança ambiental a partir das ideias de Thomas 

Homer-Dixon (1999), um cientista político canadense, nos 

relata que “a escassez seria a geradora de conflitos, 

baseada em uma combinação de três variáveis: 

mudanças ambientais, crescimento populacional e 

desigualdades sociais e de acesso aos recursos naturais”. 

(p. 201 apud RIBEIRO, 2010, p. 72).  

 

O aumento da competição e demanda 
por recursos naturais de todos os tipos 
(petróleo, gás, minerais, metais, florestas, 
pesqueiros, terras e água, por exemplo) 
estão relacionados ao crescimento dos 
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conflitos gerados pela problemática da 
escassez de recursos entre usuários de 
larga escala e comunidades locais 
(DARBY, 2010, p. 5 apud LACERDA, 
2014, p. 27).   

 

De acordo com o sociólogo alemão Ulrich Beck 

(1986) que “é considerado o pioneiro a definir a 

sociedade contemporânea como “sociedade de risco”. 

Depois dele, vários outros analisaram o risco, que está 

relacionado à segurança ambiental como perspectiva 

de ameaça às formas de vida”. (Zanirato et al., 2008 

apud RIBEIRO, 2010, p. 72). 

 Como nos ressalta Lacerda (2014, p. 27) “o uso 

comum de grande parte dos recursos naturais gera a 

necessidade de gerenciar, negociar e resolver conflitos 

entre os diferentes usuários desses recursos”. O autor 

ainda nos aponta a questão dos recursos naturais 

críticos que são relevantes por estarem em uma 

situação preocupante quanto a sua escassez que pode 

ocorrer em pouco anos. Segundo Alfredo W. Forti (2014 

apud LACERDA, 2014), que é diretor do Centro de 

Estudos Estratégicos de Defesa da União de Nações 

Sul-Americanas (UNASUL), demonstra que como 

exemplos de recursos críticos, quando se trata da 

região da América do Sul temos: a água, a 

biodiversidade, o lítio, as riquezas pesqueiras e 

minerais. 
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 Isso mostra que algumas situações levam a criar 

estratégias para a região específica e em outros casos 

é preciso que seja a nível internacional, dependendo do 

território no qual se encontra os recursos naturais e o 

quanto e onde a sua escassez afeta. (LACERDA, 

2014). 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DA 

GEOGRAFIA POLÍTICA PARA A QUESTÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS 

 

Os estudos da geografia política na atualidade se 

trata de compreender a relação entre o território e a 

política, mas de uma forma mais ampla levando em 

consideração diversos fatores como nos destaca 

Mourão e Arcassa (2010, p. 5) relatando que: 

 

(...) o estudioso de geografia política 
reivindica um campo mais amplo de 
estudo, o qual geralmente é restrito de 
acordo com concepções oriundas de 
outros ramos do conhecimento. Este vê 
cada Estado como uma entidade dotada 
de seus aspectos característicos fundidos 
por suas relações internas, porém, ao 
mesmo tempo, também o encara como 
parte de uma estrutura maior que é o 
mundo em que se vive e cujo caráter 
simbiótico, em virtude das relações entre 
suas partes componentes, reconhece e 
procura analisar. 
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Ratzel trouxe a visibilidade para a geografia 

política e mesmo com as críticas que existem a respeito 

de suas colocações é preciso na atualidade que ele 

seja lembrado como ressalta Ribeiro (2010) “é preciso 

considerar os povos sobre seus territórios e avaliar a 

disponibilidade da base natural que sustenta a 

reprodução da vida”. 

A geografia política segundo Costa (2008) se 

beneficia das transformações que ocorre na sociedade. 

Atualmente assuntos urbanos ou econômicos são os 

preferidos dos geógrafos que deixam o tema política 

com menos evidência. 

Apesar disso, é inegável que a geografia 
abriu-se generosamente para a pesquisa 
e a reflexão sobre os fatos da política. É 
verdade que, em relação ao Estado 
territorial, ela sempre foi a grande 
especialista, e é importante hoje que seja 
resgatada essa contribuição. Porém, nos 
dias atuais (e mais do que nunca), é 
preciso ir além e dar conta, como observa 
Claval, das “complexas engrenagens” 
das relações de poder em sociedades 
contemporâneas. (COSTA, 2008, p. 256). 

 

De acordo com Lacoste (1988 apud 

GONÇALVES; LIBERATO, 2015, p. 89) sobre a 

relevância da geografia política está na representação 

de umas das “razões do saber do Geógrafo. (...) 

estabelecidas em escalas diferentes, permitam agir a 



  344 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

superposição dos problemas e das relações de forças 

em função de territórios de extensão maior, ou menor”.  

Dentre os diversos temas que encontramos nos 

estudos da geografia política, na atual sociedade a 

urgência quanto a preservação do meio ambiente tem 

sido um tema recorrente, criando-se conferências para 

refletir a respeitos da escassez e acesso dos recursos 

naturais na busca de criar uma gestão que seja efetiva 

para os problemas ambientais, afinal “trata-se de repor 

a base material da existência, fundamental para a 

reprodução da vida humana.” (RIBEIRO, 2004, p. 73). 

 
A geografia política dos recursos naturais 
deve ser, portanto, uma prática 
transdisciplinar, o que não implica em 
uma ausência de identidade do discurso 
geográfico. Os temas que cabem 
tradicionalmente aos geógrafos, como a 
distribuição de recursos no território, 
acordos políticos, políticas públicas 
territoriais, gestão do território, entre 
outros, necessitam de uma revisão 
urgente entre os pesquisadores 
envolvidos com a geografia política. 
(RIBEIRO, 2004, p. 75) 

 

De acordo com Ribeiro (2010) apesar de 

algumas críticas quanto as conferências internacionais 

para a solução de problemas ambientais, relatando que 

elas não servem para o enfrentamento dessas questões 

que persistem na atualidade. No entanto para o autor 

isso não é verdade, pois defende que essas 
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(...) convenções internacionais têm sido 
muito bem utilizadas como expressão de 
países com menor peso no sistema 
internacional. Em alguns casos, os 
documentos expressam vitórias 
importantes de países pobres, que 
conseguem salvaguardar parte de seus 
interesses, o que certamente não 
ocorreria se as decisões fossem definidas 
por meio de ações militares. (p. 69). 

 

Para Ribeiro (2004, p. 74): 

 
Considerar a geografia política nos 
estudos ambientais é uma possibilidade 
interessante. Ela permite associar a 
organização política, sócio espacial e 
territorial dos diversos grupos humanos 
diante de processos naturais. O tempo da 
política não se combina necessariamente 
a outros tempos sociais, como o do modo 
de acumulação capitalista. Daí resultam 
tensões sociais, que podem levar a 
confrontos e a disputas territoriais.  

 

O geógrafo espanhol García-Tornel (2001 apud 

RIBERO, 2010, p. 73) também discute a respeito das 

questões ambientais. “Ele pondera as catástrofes 

naturais e os riscos induzidos gerados pela ação 

antrópica”. Ainda enfatiza a importância dos organismos 

internacionais quanto a “prevenção e ajuda por 

catástrofes ou, mais recentemente, quando insistem em 

receber recursos para promover as adaptações 

necessárias às mudanças climáticas”. 
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Segundo Souza (2013, p. 465) é importante 

ressaltar que quando tratamos dos recursos naturais no 

âmbito da geografia política tem que se levar em 

consideração a sua “forte centralidade na estrutura de 

organização do Estado Moderno, que está fundado no 

preceito de soberania”. Ou seja, é a relação entre o 

Estado que possui os recursos naturais e o modo como 

se organiza quanto a sua utilização e partilha do 

mesmo formando a “estrutura no binômio território e 

poder (político e econômico), que se consolidou no 

período de 150 anos que se iniciou em 1750”.  

 

A trama de ações envolvendo o ambiente 
está sendo paulatinamente 
institucionalizada por meio da ordem 
ambiental internacional (Ribeiro, 2001b), 
um conjunto de acordos internacionais 
sobre o ambiente para regular a ação 
humana na Terra que passou a 
influenciar as práticas cotidianas. Nas 
décadas de 1980 e 1990, ganhou 
notoriedade um sistema complexo de 
instrumentos internacionais tratando de 
temas ambientais com o objetivo de 
impedir o avanço da devastação 
ambiental, regular o acesso aos recursos 
naturais e, de modo idealista, permitir 
uma vida melhor para a parcela pobre da 
humanidade, incluindo os que estão por 
vir. Ao mesmo tempo emergiram novas 
temáticas indicando a necessidade de 
uma maior reflexão para a busca de 
alternativas que ampliem as 
possibilidades de uso do patrimônio 
ambiental, natural ou não. (RIBEIRO, 
2010, p. 75). 
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Para Ribeiro (2004, p. 74) a relação entre a 

geografia política e a questão dos recursos naturais no 

mundo aparece de imediato.  

Desde as clássicas propostas do 
geógrafo alemão Friedrich Ratzel (1990), 
como o controle do território e a definição 
de um espaço vital sobre o qual se 
constrói a base material da existência, 
passando pelas interpretações mais 
recentes, como a do geógrafo Claude 
Raffestin (1993), que reconhece a 
importância da presença de recursos 
naturais no território de um país, ou 
mesmo do geógrafo espanhol Joán-
Eugeni Sanchez (1994), que indica que 
os estudos de geografia política devem 
considerar a existência de recursos 
naturais e sua acessibilidade.  

 
 

No entanto a complexidade do sistema 

internacional interfere nessas discussões, pois são 

diversos os envolvidos nesse complexo sistema desde 

grupos empresariais, as organizações não 

governamentais, estados, povos indígenas que se 

reúnem nas convenções internacionais, mas acabam 

não consolidando soluções efetivas para esses 

problemas ambientais. (RIBEIRO, 2010). 

Ribeiro (2010, p. 74) nos aponta que os críticos 

sobre o desenvolvimento sustentável nos “indicam que 

se trata de um conceito que visa regular o acesso aos 

recursos naturais à parcela que está inserida na 
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sociedade de consumo, ou seja, um terço da população 

mundial”. E ainda relatam que:  

 

a sustentabilidade só seria aplicável se 
integrasse o restante da população 
mundial a uma vida mais digna. E 
indicam que essa incorporação não 
poderia ocorrer dentro do atual sistema 
econômico, já que não existem recursos 
naturais para prover a base material da 
sociedade capitalista na escala da 
totalidade da população humana na 
Terra. (RIBEIRO, 2010, p. 74). 

 

No Brasil os geógrafos praticamente 

abandonaram a geografia política, mesmo sendo um 

país com recursos naturais de extrema relevância para 

o mundo. E ainda mais esquecido foram os estudos 

internacionais. Por isso é importante retomar os 

estudos da geografia política desde o clássico até 

chegar a modernidade. (RIBEIRO, 2004). Como 

enfatiza Ribeiro (2004, p. 75):  

 

(...) com o objetivo de revisitar as bases 
teóricas para sedimentar teorias ou, ao 
contrário, implodir construções teóricas 
que estejam alheias à realidade 
contemporânea para estimular a 
retomada das discussões e de pesquisas 
tratando da geografia política, em 
especial dos temas ambientais. 

 
É necessário continuar com discussões 

ampliando os debates e conquistar a participação de 
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todos o planeta visto que a questão dos recursos 

naturais está diretamente ligado a existência humana e 

os estudos da geografia política contribuem para uma 

melhor reflexão sobre essa temática. “É preciso, com 

alguma urgência, reunir especialistas da geografia 

política e promover um balanço da produção recente, 

analisar os avanços teóricos, os impasses atuais e as 

dificuldades encontradas pelos diversos grupos de 

pesquisa”. (RIBEIRO, 2004, p. 75). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A geografia política possibilita desde seu 

princípio refletir a respeito de diversas questões 

mundiais e dentre elas a dos recursos naturais que vem 

se tornando escassos mundialmente. Sabe-se que o 

mundo vem caminhando para a escassez de diversos 

recursos naturais para a humanidade e na atualidade é 

crescente as preocupações e leis para conservá-los. 

 As discussões a respeito de quem foi o precursor 

da geografia política segue apontando diversos autores, 

mas o de maior destaque é Ratzel. No entanto os 

estudos a esse respeito são de extrema importância 

para a humanidade, pois é a partir da geografia política 

que se buscou refletir cientificamente a respeito da 

interação entre política, poder e território contribuindo 
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em analisar esse contexto de modo mais amplo levando 

em consideração as relações tanto internas como 

externas dos Estados nações. 

É necessário discutir e refletir sobre a 

perspectiva da geografia política pelas mudanças que 

vem ocorrendo no mundo e principalmente quando 

tratamos da questão dos recursos naturais por gerar 

tantos conflitos políticos e territoriais entres os Estados 

nações. 

A geografia política a partir da visibilidade que 

Ratzel trouxe para esse campo de pesquisa a 

possibilidade de ampliar seus estudos científicos 

agregando outros conhecimentos e compreendendo o 

quanto são muitas as interferências que ocorre como a 

econômica, a democracia, a cultural e social.  

A preocupação com o meio ambiente vem sendo 

o foco de diversas discussões estando presente em 

conferências nacionais e internacionais para levantar 

solução para os problemas que vem surgindo. E tem 

sido, apesar de lentamente, um assunto em crescente 

evidência para os estudos da geografia política por 

conta dos conflitos que a sua falta causa para a 

humanidade, pois sem os recursos naturais não há a 

vida na terra. 

Os estudos de geografia política são de extrema 

importância para todas as questões territoriais e 
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políticas dos Estados nações, através desses estudos 

ocorre a possibilidade de analisar de forma ampla todas 

as questões que envolvem os mais diversos temas e a 

questão dos recursos naturais é um tema político que 

envolve o mundo todo sendo sempre muito relevante 

discutir e refletir a respeito de soluções para esse 

problema de cunho mundial. 
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A HISTÓRIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 

Janúsia Darlene Amorim Hattori 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por um longo período, a alfabetização de jovens 

e adultos ficou à margem do processo educativo, sendo 

que o conhecimento escolar era valorizado enquanto a 

história e o saber social do trabalhador eram negados.  

A nova LDB brasileira permitiu que a 

alfabetização de jovens e adultos fosse oferecida com 

autonomia e cidadania, capaz de atender às 

necessidades, de promover a apropriação de 

conhecimento, de garantir a interação na sociedade 

letrada e de facilitar a verdadeira inclusão social.  

Os processos de aprendizagem da leitura e da 

escrita que comprovam ser a reflexão a estratégia 

necessária para o indivíduo se alfabetizar são 

propostos alguns autores como Freire que para 

aprender conceitos e princípios complexos, como é o 

caso do sistema alfabético da escrita, não basta a 

memorização de infinitas famílias silábicas, isto é, não 
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basta tratar o conteúdo como se fosse uma simples 

informação a ser assimilada apenas pela memorização. 

Para os autores citados, a alfabetização é mais 

do que sistematizar conteúdos ligados à leitura e à 

escrita, devendo ter uma relação entre os educandos e 

o mundo, mediada pela prática transformadora desse 

mundo. 

Promover com sucesso a alfabetização dos 

jovens e adultos e superar o analfabetismo são desafios 

que o Brasil ainda está distante de equacionar, e 

constituem temas que os governos e a sociedade 

devem enfrentar permanentemente.  

Paulo Freire criou uma proposta para a 

alfabetização de adultos que inspira até os dias de hoje 

diversos programas de alfabetização e educação 

popular. Sua compreensão inovadora da problemática 

educacional brasileira interpretava o analfabetismo 

como produto de estruturas sociais desiguais e, 

portanto, efeito e não como causa da pobreza. Freire 

propunha que os processos educativos operassem no 

sentido de transformar a realidade, e a alfabetização 

era vista como uma ferramenta propícia ao exame 

crítico e à superação dos problemas que afetavam as 

pessoas e comunidades.  

Sua pedagogia fundada nos princípios de 

liberdade, da compreensão da realidade e da 
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participação favorecia a conscientização das pessoas 

sobre as estruturas sociais e os modos de dominação a 

que estavam submetidos, alinhando-se a projetos 

políticos emergentes na época. 

A perspectiva freiriana reconhecia os analfabetos 

como portadores e produtores da cultura, o que se 

opunha de maneira contundente às representações de 

analfabeto até então preponderantes, fortemente 

marcadas pelo preconceito. A educação teria o papel 

de libertar os sujeitos de uma consciência ingênua, 

herança de uma sociedade opressora, agrária e 

oligárquica, transformando-a em consciência crítica. 

Sua proposta de alfabetização previa uma etapa 

preparatória de imersão do educador na realidade na 

qual iria atuar, destinada à pesquisa sobre a realidade 

existencial e a linguagem usada pelo grupo para 

expressá-la, carregada de significados sociais, 

culturais, políticos e vivenciais.  

A seguir eram selecionadas as palavras desse 

universo vocabular com maior densidade de sentido e 

que reunissem um conjunto variado de padrões 

silábicos. As palavras geradoras conformavam a base 

tanto do estudo da escrita e leitura como da realidade. 

Afirmava-se ser possível alfabetizar em três meses, 

com cerca de vinte palavras geradoras.  
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 Observa-se com essa reflexão que o tema a ser 

debatido tem como objetivo, mostrar como é oferecido a 

alfabetização de jovens e adultos (EJA). A principal 

abordagem deste tema é a questão da leitura e da 

escrita da EJA e os métodos mais utilizados a este fim.  

 A pesquisa será oferecida com base nas leituras 

bibliográficas pertinentes ao tema. 

 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 

  A história da educação de jovens e adultos no 

Brasil é muito recente. Embora venha se dando desde o 

período do Brasil Colônia, de uma forma mais 

assistemática, as iniciativas governamentais no sentido 

de oferecer educação para os jovens e adultos são 

recentes.  

Segundo Cunha (1999), com o desenvolvimento 

industrial, no início do século XX, inicia-se um processo 

lento, mas crescente, de valorização da educação de 

adultos. Porém, essa preocupação trazia pontos de 

vista diferentes em relação à educação de adultos, 

quais sejam: a valorização do domínio da língua falada 

e escrita, visando o domínio das técnicas de produção; 

a aquisição da leitura e da escrita como instrumento da 

ascensão social; a alfabetização de adultos vista como 
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meio de progresso do país; a valorização da 

alfabetização de adultos para ampliação da base de 

votos.  

A partir de 1940, começou-se a detectar altos 

índices de analfabetismo no país, o que acarretou a 

decisão do governo no sentido de criar um fundo 

destinado à alfabetização da população adulta 

analfabeta.  

Em 1945, com o final da ditadura de Vargas, 

iniciou-se um movimento de fortalecimento dos 

princípios democráticos no país. Com a criação da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura), ocorreu, então, por parte 

desta, a solicitação aos países integrantes (e entre eles, 

o Brasil) de se educar os adultos analfabetos. 

Devido a isso, em 1947, o governo lançou a 1ª 

Campanha de Educação de Adultos, propondo: 

alfabetização dos adultos analfabetos do país em três 

meses, oferecimento de um curso primário em duas 

etapas de sete meses, a capacitação profissional e o 

desenvolvimento comunitário. Abriu-se, então, a 

discussão sobre o analfabetismo e a educação de 

adultos no Brasil.  

Nessa época, o analfabetismo era visto como 

causa (e não como efeito) do escasso desenvolvimento 

brasileiro. Além disso, o adulto analfabeto era 
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identificado como elemento incapaz e marginal 

psicológica e socialmente, submetido à menoridade 

econômica, política e jurídica, não podendo, então, 

votar ou ser votado (CUNHA, 1999).  

Segundo Soares (1996), essa 1ª Campanha foi 

lançada por dois motivos: o primeiro era o momento 

pós-guerra que vivia o mundo, que fez com que a ONU 

fizesse uma série de recomendações aos países, entre 

estas a de um olhar específico para a educação de 

adultos. O segundo motivo foi o fim do Estado Novo, 

que trazia um processo de redemocratização, que 

gerava a necessidade de ampliação do contingente de 

eleitores no país.  

A partir daí, então, iniciou-se um processo de 

mobilização nacional no sentido de se discutir a 

educação de jovens e adultos no país. De certa forma, 

portanto, embora a Campanha não tenha tido sucesso, 

conseguiu alguns bons resultados, no que se refere a 

essa visão preconceituosa, que foi sendo superada a 

partir das discussões que foram ocorrendo sobre o 

processo de educação de adultos.  

Diversas pesquisas, então, foram sendo 

desenvolvidas e algumas teorias da psicologia foram, 

gradativamente, desmentindo a ideia de incapacidade 

de aprendizagem designada ao educando adulto.   
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Assim, muitas críticas foram sendo feitas ao 

método de alfabetização adotado para a população 

adulta nessa, como as precárias condições de 

funcionamento das aulas, a baixa frequência e 

aproveitamento dos alunos, a má remuneração e 

desqualificação dos professores, a inadequação do 

programa e do material didático à clientela e a 

superficialidade do aprendizado, pelo curto período 

designado para tal.  

Soares (1996) aponta a criação de uma estrutura 

mínima de atendimento, apesar da não valorização do 

magistério. Ao final da década de 50 e início da década 

de 60, iniciou-se, então, uma intensa mobilização da 

sociedade civil em torno das reformas de base, o que 

contribuiu para a mudança das iniciativas públicas de 

educação de adultos.  

Uma nova visão sobre o problema do 

analfabetismo foi surgindo, junto à consolidação de uma 

nova pedagogia de alfabetização de adultos, que tinha 

como principal referência Paulo Freire. Surgiu um novo 

paradigma pedagógico – um novo entendimento da 

relação entre a problemática educacional e a 

problemática social.  

O analfabetismo, que antes era apontado como 

causa da pobreza e da marginalização, passou a ser, 
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então, interpretado como efeito da pobreza gerada por 

uma estrutura social não igualitária (SOARES,1996).  

A ideia que foi surgindo foi a de que o processo 

educativo deveria interferir na estrutura social que 

produzia o analfabetismo, através da educação de 

base, partindo de um exame crítico da realidade 

existencial dos educandos.  

Na percepção de Paulo Freire, portanto, 

educação e alfabetização se confundem. Alfabetização 

é o domínio de técnicas para escrever e ler em termos 

conscientes e resulta numa postura atuante do homem 

sobre seu contexto. Essas ideias de Paulo Freire se 

expandiram no país e este foi reconhecido 

nacionalmente por seu trabalho com a educação 

popular e, mais especificamente, com a educação de 

adultos.  

Na década de 70, ocorreu, então, a expansão do 

MOBRAL, em termos territoriais e de continuidade, 

iniciando-se uma proposta de educação integrada, que 

objetivava a conclusão do antigo curso primário. 

Paralelamente, porém, alguns grupos que atuavam na 

educação popular continuaram a alfabetização de 

adultos dentro da linha mais criativa.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

LDB 5692/71, implantou-se o Ensino Supletivo, sendo 

dedicado um capítulo específico para a EJA. Esta Lei 
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limitou o dever do Estado à faixa etária dos 7 aos 14 

anos, mas reconheceu a educação de adultos como um 

direito de cidadania, o que pode ser considerado um 

avanço para a área da EJA no país. 

 

Capítulo IV 
Do ensino supletivo 
 
Art.24 - O ensino supletivo terá por 
finalidade: 
a) Suprir a escolarização regular 

para os adolescentes e adultos 
que não tenham seguido ou 
concluído na idade própria; 

b) Proporcionar, mediante repetida 
volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização 
para os que tenham seguido o 
ensino regular no todo ou em 
parte.  
Parágrafo único - O ensino 
supletivo abrangerá cursos e 
exames a serem organizados nos 
vários sistemas de acordo com as 
normas baixadas pelos 
respectivos Conselhos de 
Educação.  
Art.25- O ensino supletivo 
abrangerá, conforme as 
necessidades a atender, desde a 
iniciação no ensino de ler, 
escrever e contar e a formação 
profissional definida em lei 
específica até o estudo intensivo 
de disciplinas do ensino regular e 
a atualização de conhecimentos.  
§1º- Os cursos supletivos terão 
estrutura, duração e regime 
escolar que se ajustem às suas 
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finalidades próprias e ao tipo 
especial de aluno a que se 
destinam.  
§2º- Os cursos supletivos serão 
ministrados em classes ou 
mediante a utilização de rádio, 
televisão, correspondência e 
outros meios de comunicação que 
permitam alcançar o maior 
número de alunos. 
Art.26- Os exames supletivos 
compreenderão a parte do 
currículo resultante do núcleo-
comum, fixado pelo Conselho 
Federal de Educação, habilitando 
ao prosseguimento de estudos 
em caráter regular, e poderão, 
quando realizados para o 
exclusivo efeito de habilitação 
profissional de 2º grau, abranger 
somente o mínimo estabelecido 
pelo mesmo Conselho.  
§1º- Os exames a que se refere 
este artigo deverão realizar-se:  
Ao nível de conclusão do ensino 
de 1º grau, para os maiores de 18 
anos;  
Ao nível de conclusão do ensino 
de 2º grau, para os maiores de 21 
anos;  
§2º- Os exames supletivos ficarão 
a cargo de estabelecimentos 
oficiais ou reconhecidos, 
indicados nos vários sistemas, 
anualmente, pelos respectivos 
Conselhos de Educação.  
§3º- Os exames supletivos 
poderão ser unificados na 
jurisdição de todo um sistema de 
ensino, ou parte deste, de acordo 
com normas especiais baixadas 
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pelo respectivo Conselho de 
Educação.  
Art.27- Desenvolver-se-ão, ao 
nível de uma ou mais das quatro 
últimas séries do ensino de 1º 
grau, cursos de aprendizagem, 
ministrados a alunos de 14 a 18 
anos, em complementação da 
escolarização regular, e, a esse 
nível ou de 2º grau, cursos 
intensivos de qualificação 
profissional.  
Parágrafo único - Os cursos de 
aprendizagem e os de 
qualificação darão direito a 
prosseguimento de estudos 
quando incluírem disciplinas, 
áreas de estudos e atividades que 
os tornem equivalentes ao ensino 
regular, conforme estabeleçam as 
normas dos vários sistemas.  
Art.28- Os certificados de 
aprovação em exames supletivos 
e os relativos à conclusão de 
cursos de aprendizagem e 
qualificação serão expedidos 
pelas instituições que os 
mantenham.  

   

            A Lei nº 5.692, que dedicou, pela primeira vez 

na história da educação, um capítulo ao ensino 

supletivo, veio substituir a Lei nº 4.024/61, reformulando 

o ensino de 1º e 2º graus. Enquanto a última LDB foi 

resultado de um amplo processo de debate entre 

tendências do pensamento educacional brasileiro. 

       O passo seguinte foi dado pelo MEC quando 

instituiu um grupo de trabalho para definir a política do 
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Ensino Supletivo e propor as bases doutrinárias. O 

ensino supletivo foi apresentado como um manancial 

inesgotável de soluções para ajustar, a cada instante, a 

realidade escolar às mudanças que se operavam em 

ritmo crescente no país e no mundo.  

Segundo Soares (2002), os exames supletivos 

passaram a ser organizados de forma centralizada 

pelos governos estaduais. Os cursos, por outro lado, 

passaram a ser organizados e regulamentados pelos 

respectivos Conselhos de Educação.  

 A estrutura de Ensino Supletivo, após a LDB de 

1971, seguiu a orientação expressa na legislação de 

procurar suprir a escolarização regular daqueles que 

não tiveram oportunidade anteriormente na idade 

própria.  

As formas iniciais de atendimento a essa 

prerrogativa foram os exames e os cursos. O que até 

então era a "madureza" passou ao controle do Estado, 

foi redefinido e se transformou em Exames Supletivos. 

A novidade trazida pelo Parecer nº 699/72 estava em 

implantar cursos que dessem outro tratamento ao 

atendimento da população que se encontrava fora da 

escola, a partir da utilização de novas metodologias.  

Segundo Soares (apud HADDAD, 1991, p. 189), 

durante o período entre 1964 e 1985, foi revelado que o 
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Estado procurava introduzir a utilização de tecnologias 

como meio de solução para os problemas da Educação. 

 

Esta ideia de tecnologia a serviço do 
econômico e do pedagógico perdurou 
por todo o período estudado. O 
Estado se propunha a oferecer uma 
educação de massas, a custos 
baixos, com perspectiva de 
democratizar oportunidades 
educacionais, "elevando" o nível 
cultural da população, nível este que 
vinha perdendo qualidade pelo 
crescimento do nº de pessoas, 
segundo sua visão. (HADDAD, 1989) 

 

       Segundo Paiva (apud GADOTTI, 1995, p. 31), 

até a 2ª Guerra Mundial, a Educação de Adultos no 

Brasil era integrada à Educação Popular, ou seja, uma 

educação para o povo, difusão do ensino elementar.  

Somente depois da 2ª Guerra Mundial é que a 

Educação de Adultos foi concebida como independente 

do ensino elementar.  

De acordo com Paiva (apud GADOTTI, 1995, p. 

31), a Educação de Adultos, em âmbito histórico, pode 

ser dividida em três períodos:  

 

• 1º - de 1946 a 1958, quando foram 
realizadas campanhas nacionais de 
iniciativa oficial para erradicar-se o 
analfabetismo;  
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• 2º - de 1958 a 1964. Em 1958 foi 
realizado o 2º Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, tendo a 
participação marcante de Paulo 
Freire. Esse congresso abriu as 
portas para o problema da 
alfabetização que desencadeou o 
Plano Nacional de Alfabetização de 
Adultos, dirigido por Paulo Freire e 
extinto pelo Golpe de Estado de 
1964.  

•  3º - O MOBRAL, que foi concebido 
como um sistema que visava ao 
controle da alfabetização da 
população, principalmente a rural. 
Com a redemocratização (1985), a 
"Nova República" extinguiu o 
MOBRAL e criou a Fundação Educar. 
Assim sendo, a Educação de Adultos 
foi enterrada pela "Nova República".  

 

Com o fechamento da Fundação Educar em 

1990, o Governo Federal ausenta-se desse cenário 

educacional, havendo um esvaziamento constatado 

pela inexistência de um órgão ou setor do Ministério da 

Educação voltado para esse tipo de modalidade de 

ensino.  

Hoje, o Governo encontra-se desarmado teórica 

e praticamente para enfrentar o problema de oferecer 

educação de qualidade para todos os brasileiros. 

Apesar da vigência da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, do Plano de Ação para 

Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, 
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documentos da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, e da nova LDB nº 9.394/96, o Governo 

Brasileiro não vem honrando seus compromissos em 

relação a tão importante e delicado problema.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, constam no Título V, Capítulo II, 

Seção V, dois Artigos relacionados, especificamente, à 

Educação de Jovens e Adultos: 

 

Art. 37 - A educação de jovens e 
adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria.   
§ 1º Os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e 
trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2º O Poder Público viabilizará e 
estimulará o acesso e a permanência 
do trabalhador na escola, mediante 
ações integradas e complementares 
entre si.  
Art. 38 - Os sistemas de ensino 
manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a 
base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de 
estudos em caráter regular.  
§ 1º Os exames a que se refere este 
artigo realizar-se-ão:  
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I. no nível de conclusão do ensino 
fundamental, para os maiores de 
quinze anos;  
II. no nível de conclusão do ensino 
médio, para os maiores de dezoito 
anos.  
§ 2º Os conhecimentos e habilidades 
adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e 
reconhecidos mediante exames. 

 

No Plano Nacional de Educação, temos como 

um dos objetivos e prioridades:  

 

Garantia de ensino fundamental a 
todos os que não tiveram acesso na 
idade própria ou que não o 
concluíram. A erradicação do 
analfabetismo faz parte dessa 
prioridade, considerando-se a 
alfabetização de jovens e adultos 
como ponto de partida e intrínseca 
desse nível de ensino. A 
alfabetização dessa população é 
entendida no sentido amplo de 
domínio dos instrumentos básico da 
cultura letrada, das operações 
matemáticas elementares, da 
evolução histórica da sociedade 
humana, da diversidade do espaço 
físico e político mundial da 
constituição brasileira. Envolve, 
ainda, a formação do cidadão 
responsável e consciente de seus 
direitos. (PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO) 
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Apesar de todas essas propostas e segundo 

Freire (apud Gadotti, 1979, p. 72), a UNESCO nos 

mostra, através de dados, que o número de analfabetos 

no mundo tem aumentado e o Brasil engrossa cada vez 

mais essas estatísticas.  

Esse fracasso, de acordo com Freire (apud 

Gadotti, 1979, p. 72), pode ser explicado por vários 

problemas, tais como: a concepção pedagógica e os 

problemas metodológicos, entre outros.  

A Educação de Jovens e Adultos deve ser 

sempre uma educação multicultural, uma educação que 

desenvolva o conhecimento e a integração na 

diversidade cultural, como afirma Gadotti (1979), uma 

educação para a compreensão mútua, contra a 

exclusão por motivos de raça, sexo, cultura ou outras 

formas de discriminação e, para isso, o educador deve 

conhecer bem o próprio meio do educando, pois 

somente conhecendo a realidade desses jovens e 

adultos é que haverá uma educação de qualidade. 
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JOGOS E A SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA 

Yolanda Ferreira Maza 

 

 

 

O jogo como ação social são atividades 

humanas que permitem à criança assimilar e recriar 

as experiências socioculturais dos adultos. Segundo 

Piaget (1975), é um fato social, espaço privilegiado 

de interação infantil e de constituição do sujeito-

criança como sujeito humano, produto e produtor de 

história e cultura. 

Para Piaget (1975), os jogos, então, são 

instrumentos construcionistas, pois propiciam a 

simulação de um panorama com todas as regras 

que regem o mesmo, permitem a formação de 

grupos cooperativos empregando a ferramenta 

lúdica como forma de atrair a atenção. 

 Sendo assim, o jogo e a brincadeira, além de 

desenvolver as capacidades pessoais e sociais na 

criança, é um meio que permite às crianças 

manifestar-se com liberdade. Esta liberdade não 

permite a ação descomprometida dos participantes, 

pois embora estejam jogando e seguindo preceitos 

individuais e muitas vezes imaginários (como no 
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caso do faz de conta), as regras existem, são 

comuns e obrigatórias. 

 De acordo com Kishimoto (2006), para 

ajudar a desenvolver estas capacidades pessoais e 

sociais na criança temos os jogos cooperativos. Os 

jogos cooperativos, cujos objetivos são para um 

bem comum, ajudam a estimular o desenvolvimento 

de atitudes positivas. “Não obstante, competição e 

cooperação são processos sociais e valores 

humanos presentes no jogo, no esporte e na vida. 

São características que se manifestam no contexto 

da existência humana e da vida em geral. Porém, 

não representam, nem definem e muito menos 

substituem, a natureza do jogo, do esporte e da 

vida. Somente o melhor conhecimento desse 

processo, pode oferecer condições para dosar 

competição cooperação.  

Para o autor, jogar e brincar juntos reforça 

laços afetivos; todas as crianças gostam de brincar 

com os professores, pais, irmãos e avós. A 

participação do adulto no jogo com a criança eleva o 

nível de interesse pelo enriquecimento que 

proporciona, pode também contribuir para o 

esclarecimento de dúvidas referentes às regras das 

brincadeiras. 

A criança sente-se ao mesmo tempo 

prestigiada e desafiada quando o parceiro da 
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brincadeira é um adulto. Este, por sua vez, pode 

levar a criança a fazer descobertas e a viver 

experiências que tornam o jogar mais estimulante e 

mais rico em aprendizado. Pode-se afirmar que o 

jogar enquanto promotor da capacidade e 

potencialidade da criança deve ocupar um lugar 

especial na prática pedagógica, tendo como espaço 

privilegiado, a sala de aula. 

Enquanto fato social, propriamente 

dito, o jogo assume a imagem, o 

sentido que cada sociedade lhe 

atribui. É este o aspecto que nos 

mostra por que, dependendo do 

lugar e da época, os jogos assumem 

significações distintas. (KISHIMOTO, 

2006, p.65) 

Jogos cooperativos 

Os jogos cooperativos são atividades em 

equipe para alcançar um objetivo em comum. Não é 

necessário que os indivíduos que cooperam tenham 

os mesmos objetivos, porém seu alcance deve 

proporcionar satisfação para todos os integrantes do 

grupo. 

Segundo Amaral (2004), o jogo cooperativo 

busca aproveitar as condições, capacidades, 

qualidades ou habilidades de cada indivíduo, aplicá-

las em um grupo e tentar atingir um objetivo comum. 

O mais importante é a colaboração de cada um, é o 
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que cada um tem para oferecer naquele momento, 

para que o grupo possa agir com mais eficiência 

nas tarefas estabelecidas. Esse tipo de jogo traz 

uma alternativa ao jogo de competição, onde, 

algumas vezes, o outro passa a ser um obstáculo 

ao qual tenho que passar a qualquer custo para 

atingir o meu objetivo. 

Segundo Amaral (2004), o jogo é um espaço 

riquíssimo onde se produz infinitas situações que 

exigem a participação na solução de problemas. 

Essa busca para solucionar problemas, 

característica fundamental da estrutura cooperativa, 

implica em um processo de exploração, escolha, e 

finalmente tentar responder a algumas questões (O 

que fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde 

atuar?) para definir a ação. 

Assim, o processo de participação no jogo 

pode resultar em um enriquecimento e crescimento 

tanto pessoal como do grupo e das próprias 

atividades propostas. 

Os jogos cooperativos propõem a busca de 

novas formas de jogar, com o intuito de diminuir as 

manifestações de agressividade nos jogos, 

promovendo atitudes de sensibilidade, cooperação, 

comunicação, alegria e solidariedade. 

A esperança, a confiança e a comunicação 

são as principais características dos jogos 
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cooperativos. O jogo cooperativo busca a integração 

de todos, a alegria, a valorização do indivíduo na 

construção do processo de participação. Os jogos 

cooperativos buscam incluir e não excluir. 

Para Amaral (2004), a convivência, a 

consciência e a transcendência são os principais 

eixos da pedagogia cooperativa. 

Convivência: A vivência compartilhada como 

contexto principal para a aprendizagem no processo 

de reconhecimento de si mesmo e dos outros. 

Consciência: A reflexão sobre a vivência e as 

possibilidades de modificar atitudes, na perspectiva 

de melhorar a participação, o prazer e a 

aprendizagem. 

Transcendência: Ajudando a sustentar a 

disposição para dialogar, decidir em consenso, 

experimentar as mudanças propostas e integrar no 

Jogo e na vida, as transformações desejadas. 

Segundo o autor, todos os participantes em 

lugar de competir aspiram uma finalidade comum, 

trabalhando juntos, onde os jogadores combinam 

suas diferentes habilidades unindo seus esforços 

para conseguir atingir um determinado objetivo. 

A criança jogará pelo prazer de jogar não por 

conseguir necessariamente um prêmio, uma vitória, 

mas pelo divertimento sem a ameaça de não atingir 
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o objetivo. Nos jogos cooperativos os companheiros 

se veem como companheiros de jogo com relações 

de igualdade onde todos são protagonistas. 

Segundo Amaral (2004), cada jogador é 

responsável pela segurança e bem-estar dos outros 

jogadores e cada jogador participa segundo suas 

capacidades. 

A autoestima, confiança e segurança em si 

mesmo é um elemento de identidade vital que joga 

um importante papel na determinação de nossa 

conduta comunicativa.  

O jogo cooperativo oferece ao jogador a 

ocasião de apreciar-se, de valorizar-se, sentir-se 

respeitado em sua totalidade. Pouco importa as 

suas aptidões físicas, é sempre ganhador e nunca 

eliminado. Respeitar-se envolve o respeito dos 

outros. Respeitar-se, traz a aceitação e o melhor de 

si. Quando alguém se ama, se transforma e 

melhora. 

Segundo Amaral (2004), um dos grandes 

pesquisadores no campo da educação para a 

cooperação, Orlick (1990) valoriza quatro 

características essenciais do jogo cooperativo: a 

cooperação, a aceitação, a participação e a 

diversão. Vincula, também, esse jogo à liberdade 

em cinco esferas importantes: 
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Liberdade da competição: Uma das principais 

características que distinguem as atividades de 

cooperação das outras atividades é a sua estrutura 

interna. O objetivo é comum para todos os 

envolvidos. Desta forma a atividade está centrada 

em superar o desafio proposto e não superar os 

integrantes do grupo; 

Liberdade para criar: Uma importante 

característica do jogo cooperativo é que ele não é 

um jogo pronto, acabado, isto é, ele apresenta 

distintos caminhos para sua solução e realização. 

Liberdade da exclusão: Excluir alguém de 

uma atividade significa não dar oportunidades para 

essa pessoa de continuar jogando, de corrigir seus 

erros, de crescer e de continuar aprendendo. 

Liberdade para eleger: Um dos grandes 

incentivos dos jogos cooperativos é estimular a 

iniciativa e o respeito às ideias do grupo. 

Liberdade da agressão: Os participantes 

estão livres do enfrentamento e da batalha de 

vencer o outro. A atenção do grupo está voltada 

para união de esforços, valorizando o que cada um 

tem, na busca de alternativas para solucionar os 

problemas. 

Portanto para o autor, o jogo propicia 

oportunidades atraentes e ricas em diversas 



  380 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

situações, o que possibilita uma grande 

dinamicidade de vivências: confrontamento de 

pontos de vista, defesa de interesses, participação 

em discussões, vivência da crise e do conflito. O 

jogo evidencia-se, portanto, como potencializador 

de fatores socioemocionais, como a cooperação e a 

descontração. 

Para Orluck (1990), o jogo contribui para a 

construção do conhecimento, das habilidades 

motoras, do movimento tecnificado, do 

desenvolvimento da moralidade, da sociabilidade, 

da emocionalidade, do desejo e da solidariedade. 

Conhecer as características e necessidades 

individuais das pessoas, nos seus diferentes 

momentos de vida, suas vontades e desejos, 

associado a uma leitura crítica do nosso cotidiano, é 

uma tarefa básica para criarmos um ambiente 

favorável no processo de humanização do homem. 

Jogos competitivos 

Jogos Competitivos tem como sua essência 

estimular a competição entre os participantes, 

porém é importante criar uma face educativa, para 

ensinar crianças e adolescentes que perder ou 

ganhar não é o que importa, e sim fazer com que 

todos trabalhem por um objetivo em comum. 

Em jogos competitivos é ideal que sejam 

usados diferentes tipos de jogos que requerem 
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habilidades distintas, como jogos intelectuais, jogos 

que utilizam reflexos rápidos, jogos de estratégia, 

entre outros, para fazer com que o lado competitivo 

seja estimulado, mas em especial o raciocínio. Um 

dos problemas dos jogos competitivos é que quando 

se colocam os indivíduos em situação de rivalidade, 

sua aceitação é muito relacionada com o fato de 

ganhar ou perder, provocando assim alto nível de 

angústia e agressividade. 

Nos jogos competitivos deve-se evitar a 

competição como única motivação, propor o mesmo 

tipo de jogo, discriminação em geral, seja ela do 

sexo, do físico, cor, a valorização excessiva dos 

vencedores e dos perdedores e etc. 

A competição passa pelos mais variados 

aspectos da vida cotidiana do ser humano. Cada 

aspecto seja social, psicológico, econômico ou 

pedagógico, dentre outros, focaliza a competição 

por visões especificas, próprias de seus objetos de 

investigação.  

Freire(1994) fala que “fazer esporte 

pressupõe uma prática (eminentemente competitiva) 

da qual emerge uma visão radical do homem, donde 

se descortina os seus anseios mais profundos”. 

Para o autor, o jogo, representa um meio de 

relacionamento entre um indivíduo com os outros, 

com o meio ambiente e consigo mesmo, tem na 
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competição um de seus elementos intrínsecos, traz 

consigo, portanto, essas diversas visões: 

sociológicas, psicológicas, econômicas e 

pedagógicas. Dependendo da situação, umas 

visões se sobrepõem as outras. 

Dependendo da forma como é trabalhada a 

competição pode levar a diferentes intenções de 

sentido que se pretende dar ao jogo. 

No entanto, como um todo “competição” se 

relaciona à cooperação entre companheiros, conflito 

com o adversário, interação e rivalidade (jogo em 

si). O que pressupõe a orientação da competição 

par a meta ou para a recompensa e não para os 

demais competidores, tornando-a impessoal. 

A competição geralmente oposta a 

cooperação, designa uma forma de 

interação entre indivíduos ou grupos, 

pela qual cada um procura maximizar 

seus próprios ganhos, ocorre em 

presença de outros ou de um 

obstáculo. (FREIRE, 1994, p. 15). 

No jogo, a competição implica em disputa por 

um objetivo comum no qual somente um será o 

vencedor. A utilização de regras convencionais 

adotadas exige um comportamento ético regulado, 

que une os excessos de força e violência, entre os 

participantes com advertências, suspensão ou 

exclusão. 
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A competição deve se concentrar em atingir 

determinada meta e não em prejudicar os 

competidores. 

Sendo o jogo uma atividade social, através 

da competição, dos reflexos positivos e negativos 

nela encontrados e por ela gerados, inclusive a 

cooperação, os competidores vivenciam diversas 

experiências no contexto esportivo, que servirão de 

experiência em suas relações sociais. 

Na escola, a competição tem sido reprodução 

e não reflexão. Os valores formativos da competição 

no jogo ficaram encobertos por essa mistificação da 

busca da vitória a qualquer preço. 

Segundo Freire (1994), ao buscar uma 

melhor compreensão do esporte, podemos concluir 

que não se trata de algo, por si, moral: não é bom, 

nem mal. O arranjo de seus ingredientes tais como 

a competição, desafio, solidariedade, bem como do 

contexto que é praticado, é que determina seus 

efeitos. 

Assim, a competição é importante para o 

contexto do jogo. Seja qual for o apelo mais forte 

que caracterize o jogo como uma manifestação ou 

outra, a competição será sempre um elemento 

intrínseco a ele, um elemento que não deve ser 

exagerado, nem renegado. 
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Os jogos competitivos, por sua vez, também 

têm seu papel educacional, quando nos ensinam a 

lidar com a competitividade existente dentro de nós. 

Compreender a competição e as emoções 

relacionadas a ela num ambiente assistido, no 

espaço da aprendizagem, é uma oportunidade para 

que as crianças passem a lidar com a realidade do 

mundo competitivo de maneira mais serena e 

equilibrada.  

Afinal, a competição pode gerar diversos 

conflitos e emoções desagradáveis. Pode levar à 

comparação, frustração, ao sentimento de vitória ou 

de derrota, à exclusão, e as situações de aula, 

quando bem encaminhadas, podem contribuir para 

ajustar a percepção destes momentos à sua 

verdadeira dimensão íntima, visando o equilíbrio. No 

ambiente competitivo bem administrado também 

estão presentes a necessidade do respeito, a 

superação de limites e a amizade. 

O jogo é muito importante na Educação, pois 

é nesse período que as crianças encontram o 

espaço para explorar e descobrir a realidade que 

estão em seu redor. Sendo assim, a criança deve 

ter oportunidade de vivenciar a utilização dos jogos 

como recurso pedagógico. 

As atividades lúdicas preparam a 

criança para o desempenho de 

papéis sociais, para a compreensão 
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do funcionamento do mundo, para 

demonstrar e vivenciar emoções. 

Quanto mais a criança brinca, mais 

ela se desenvolve sob os mais 

variados aspectos, desde os afetivo-

emocionais, motor, cognitivo, até o 

corporal. (HUIZINGA, 2001:p.37)  

De acordo com Huizinga (2001), o jogo 

desenvolveu-se muito devagar no espaço escolar, 

mas trouxe transformações importantes, fazendo 

com que a aprendizagem se tornasse divertida. 

A importância dos jogos na educação vem 

sendo discutida há muito tempo, e questionado o 

fato de a criança aprender brincando com a ajuda 

do professor.  

Por isso, ao escolher por trabalhar por meio 

dos jogos, o professor deve levar em conta a 

importância dos conteúdos e das habilidades 

presentes nas brincadeiras e o planejamento de sua 

ação com o objetivo de o jogo não se tornar um 

lazer. 

Segundo Huizinga (2001), o principal objetivo 

da educação com jogos é ensinar na resolução de 

problemas constitui uma arte prática que todos os 

alunos podem aprender. 

Huizinga (2001), valoriza a utilização dos 

jogos para o ensino da Matemática, sobretudo 

porque eles não apenas divertem, mas também 
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extrai o conhecimento, interessar e fazer com que 

os estudantes pensem com certa motivação.  

De acordo com Huizinga (2001), a introdução 

de jogos nas aulas é uma ajuda que eles trazem 

para os alunos com bloqueios de aprendizagem no 

raciocínio lógico. 

Os efeitos do brincar começam a ser 

investigados pelos pesquisadores 

que consideram a ação lúdica como 

metacomunicação, ou seja, a 

possibilidade da criança 

compreender o pensamento e a 

linguagem do outro. Portanto, o 

brincar implica uma relação cognitiva 

e representa a potencialidade para 

interferir no desenvolvimento infantil. 

(HUIZINGA, 2001:p.40) 

Nesse sentido, Huizinga (2001), para o futuro 

profissional precisa se inteirar do assunto jogos e 

brincadeiras não é apenas como um 

entretenimento, mas como uma atividade que 

possibilita a aprendizagem de diversas habilidades. 

Portanto, sabe-se para Huizinga (2001), que 

o sentido da vida de uma criança é a brincadeira, 

pois, é através dela que a criança reproduz 

situações do cotidiano de um adulto. Ao brincar e 

jogar, a criança fica tão envolvida com o que está 

fazendo que expressa todo o seu sentimento e 

emoção. Brincar é direito de toda criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a criança aprende 

enquanto brinca. De alguma forma a brincadeira se 

faz presente e acrescenta ingredientes, 

indispensáveis, ao relacionamento com outras 

pessoas. Pois, estabelece com os jogos e as 

brincadeiras, uma relação natural e consegue 

extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, 

paixões, passividades e agressividades, por meio 

da brincadeira a criança envolve-se no jogo e 

partilha com o outro, ou seja, se conhece e conhece 

o outro. 

Além da interação, que a brincadeira e o jogo 

proporcionam, desenvolver a memória, a linguagem, 

a atenção, a percepção, a criatividade e habilidade 

para melhor desenvolver a aprendizagem.  

Brincando e jogando a criança terá 

oportunidade de desenvolver capacidades 

indispensáveis a sua futura atuação profissional, 

tais como atenção, afetividade, o hábito de 

concentrar-se, dentre outras habilidades. 

Nessa perspectiva, as brincadeiras e os jogos 

vêm contribuir para o importante desenvolvimento 

das estruturas psicológicas e cognitivas do aluno. 

A ludicidade é uma necessidade do ser 

humano em qualquer idade, mas principalmente na 
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infância, na qual ela deve ser vivenciada, não 

apenas como diversão, mas com objetivo de 

desenvolver as potencialidades da criança, visto 

que o conhecimento é construído pelas relações 

interpessoais e trocas recíprocas que se estabelece 

durante toda a formação do sujeito. 

Quanto mais o professor trabalhar atividades 

lúdicas na educação infantil, com práticas 

inovadoras, maior será a chance, de esse 

profissional proporcionar à criança aulas mais 

prazerosas e interessantes. Dando ênfase, portanto, 

às brincadeiras e jogos, o educador desenvolve 

junto ao aluno um trabalho mais envolvente. 

Os jogos cooperativos são divertidos para 

todos; Todos os jogadores têm um sentimento de 

vitória; todos se envolvem independente da sua 

habilidade; aprende-se a compartilhar e a confiar; 

aprende-se a solidarizar com os sentimentos dos 

outros; os jogadores aprendem a ter um senso de 

unidade; A habilidade de perseverança é fortalecida; 

É agradável a todos os participantes, sem exclusão. 

Já os jogos competitivos trazem benefícios 

para autossuperação; desenvolvem aprendizagem 

de bens úteis a formação total; aprimora habilidades 

de identificar erros com objetivo de reflexão e 

fornecendo incentivos; ser orientado pela meta e 

não para os demais competidores; Ter o 
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reconhecimento da conquista; Ser um espaço de 

criações esportivas; Incentivar a inclusão e a 

democratização (quando bem trabalhado); Associar 

a competência esportiva ao prazer e ao 

divertimento. 

A visão que cada um tem de jogo é que 

influenciará o modo com que essa pessoa vai jogar, 

e dependendo dessa percepção, poderá escolher 

jogar competitivamente ou cooperativamente. 

O jogo é o local ideal para discutir o 

verdadeiro significado dos valores importantes para 

o ser humano, tais como ganhar, perder, sucesso, 

fracasso, ansiedade, rejeição, aceitação, amizade, 

cooperação e competição sadia. 

Cabe pensar no jogo com o seu potencial de 

aprendizagem e com as suas possibilidades para o 

desenvolvimento de outros conceitos (sociedade, 

cultura, esporte, etc.). O jogo é um elemento muito 

importante na escola, principalmente nas aulas de 

educação física. 

Ele serve como base para o entendimento de 

outros conceitos esportivos, como por exemplo: 

técnica, tática, ataque e defesa. É através do jogo 

esportivo que flui o entendimento de diferentes 

papéis (jogos de poder, de força, de comando, etc.). 
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O principal papel do jogo no ambiente escolar 

é o de dar outras possibilidades de compreensão 

para o esporte e proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento integral. No que tange à educação 

física em específico, em síntese, propiciar o 

desenvolvimento global da criança é permitir que a 

própria corporeidade manifeste uma 

intencionalidade operante na respectiva 

motricidade, sem distinção alguma, porque vida é 

constituída de movimento que tem um alcance 

pessoal, social, cultural e político. 

Os jogos de regras são de suma importância 

para o desenvolvimento infantil, uma vez que no 

ambiente escolar - mais especificamente na prática 

da Educação Física e no cotidiano, faz-se 

necessário que a criança pratique sua sociabilidade 

e desenvolva diversas aptidões.  

A vivência dos jogos de regra é, sem dúvida, 

um dos elementos que melhor atende a essa 

demanda da infância. Vivenciar, praticar os jogos de 

regra significa, na verdade, preparar-se de maneira 

intensa e saudável para a vida adulta. E ser adulto, 

entre tantas definições, é também ter a capacidade 

de responder a uma diversidade de chamados.  

O chamado da responsabilidade, o chamado 

da construção de uma sociedade melhor, o 

chamado para a vida, enfim. Desta forma, não se 
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pode esperar de um adulto um desempenho 

satisfatório diante dos desafios da vida - seja no 

âmbito profissional, familiar e até mesmo da 

cidadania, se este não vivenciou, em sua infância, o 

sentido da cooperação e da solidariedade ou o 

sentido da união com o objetivo de perseguir uma 

vitória. 
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Osvania Aparecida de Souza Freitas 

RESUMO 

Pretende-se com esse trabalho fazer uma 
abordagem sobre as dificuldades de aprendizagem 
e de que forma elas afetam a vida das crianças. 
Enfatizar-se-á o que é aprendizagem e qual a sua 
importância especificamente para a vida das 
crianças. Ainda, saber o que é dificuldade de 
aprendizagem, quais são as suas principais causas 
e como elas se manifestam no processo de 
aprendizagem dos alunos. Também conhecer os 
principais problemas de aprendizagem, do que eles 
são gerados e como se apresentam na vida das 
crianças portadoras. Demonstrar de forma clara e 
precisa as repercussões das dificuldades de 
aprendizagem para o aprendizado do aluno. 
Pretende-se também demonstrar de que forma a 
família e a escola devem proceder diante da 
dificuldade de aprendizagem da criança. Como por 
muitas vezes o professor não saber como agir 
diante da dificuldade de aprendizagem do aluno, 
como posicionar uma ação pedagógica no sentido 
de melhorar o aprendizado da criança, este, objetiva 
também, indicar ao professor algumas alternativas 
de como trabalhar com esse aluno para melhorar o 
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seu desempenho acadêmico, aumentando o seu 
nível de aprendizagem.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Dificuldade de 
aprendizagem. Crianças.   
 
 

INTRODUÇÃO 

           Procura-se definir o conceito de 

aprendizagem, fazendo uma abordagem sobre a 

importância da aprendizagem na vida do indivíduo. 

Busca-se conceituar dificuldade de aprendizagem, 

expondo as principais causas para que esse 

distúrbio ocorra no processo de aprendizagem da 

criança.  

             Ainda, procura-se demonstrar os principais 

fatores que causam a dificuldade de aprendizagem 

na criança, assim como também as repercussões 

da dificuldade de aprendizagem para o processo de 

aprendizado do aluno. Este trabalho enfatiza 

também sobre a relação da criança com dificuldade 

de aprendizagem com a família, com a escola, e 

especificamente com o professor, indicando 
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algumas alternativas de trabalho para o professor 

melhorar o desempenho aprendizado destas 

crianças.  

             Para esse problema sustenta-se como 

hipótese que uma ação didático-pedagógica voltada 

para as necessidades especiais das crianças com 

distúrbios de aprendizagem, é possível contornar 

muitos dos problemas apresentados.  

             Adotam-se como objetivos para este 

trabalho compreender como as dificuldades de 

aprendizagem afetam negativamente o processo de 

aprendizagem da criança, mostrando de forma clara 

e precisa suas causas e consequências no 

processo de formação educacional do aluno.  

             Ainda, fazer uma pequena abordagem 

sobre aprendizagem, conceituando-a; também 

esclarecer sobre a importância da aprendizagem 

para o aluno; conceituar dificuldade de 

aprendizagem; listar os principais problemas de 

aprendizagem.  

              Objetiva-se ainda relatar sobre as 

repercussões da dificuldade de aprendizagem para 
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o processo de aprendizagem da criança; identificar 

o papel da família diante da criança com dificuldade 

de aprendizagem; também compreender o papel 

que a escola exerce no aprendizado de crianças 

com dificuldades de aprendizagem; E, finalizando, 

orientar o professor a como direcionar o seu 

trabalho em sala de aula diante de crianças que 

apresentem dificuldades de aprendizagem. 

            A razão de ser deste estudo foi que tendo 

em vista, o crescente número de crianças 

apresentando dificuldades de aprendizagem na sala 

de aula, as informações aqui encontradas sirvam 

como suporte para que todos os envolvidos nesta 

problemática possam lidar melhor com as crianças 

portadoras dos distúrbios de aprendizagem. 

           Este trabalho fundamenta-se num estudo 

crítico-reflexivo de estudiosos, pesquisadores e de 

autores que fundamentam de forma clara e precisa 

o que se pretende esclarecer sobre a dificuldade de 

aprendizagem no contexto educacional da criança.  

           Para buscar respostas para o problema 

levantado, a metodologia utilizada neste trabalho foi 
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à análise de conteúdos onde vários livros foram 

consultados, bem como sites da internet e artigos 

de revistas especializadas. Finaliza-se o trabalho 

expondo de uma maneira simples e objetiva as 

conclusões detidas durante o processo de pesquisa 

e o aprimoramento sobre o assunto, após tanta 

dedicação e estudo na realização do projeto. 

 

1. APRENDIZAGEM  

1.1 Definições de aprendizagem no contexto 

filosófico  

              Para aprender, a criança deve estar pronta, 

isto é, ter uma maturação biológica e uma condição 

psicológica para a aquisição de informações de 

acordo com o seu desenvolvimento. A 

aprendizagem é o processo pelo qual através de 

suas experiências, a criança adquire conhecimento 

daquilo que está em seu meio, do que está ao seu 

alcance. Ela também pode ser vista como alteração 

do comportamento e aquisição de hábitos.  

           Já a filosofia é a relação de amizade (Philo) 

com a sabedoria (Sophia). Isso significa que a 
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filosofia busca conhecer (amorosamente) as 

verdades acerca da realidade na qual o indivíduo se 

encontra inserido. Esse conhecimento de realidade 

num filosófico faz com que o indivíduo se reconheça 

e constate que tem limitações, principalmente no 

que se refere à aprendizagem.  

             Para Davis e Oliveira (1992, p.20), “A 

aprendizagem é o processo através do qual a 

criança se apropria ativamente do conteúdo da 

experiência humana, daquilo que o seu grupo social 

conhece”. Assim, percebe-se que o meio em que a 

criança está inserida de certa forma determina o tipo 

de aprendizagem que a criança vai ter.  

            Constata-se que a aprendizagem também 

pode ser vista como um processo neuropsicognitivo 

que ocorrerá num determinado momento histórico, 

numa determinada sociedade, dentro de uma 

cultura particular. Ela ainda supõe uma construção 

que ocorre por meio de um processo mental que 

implica na aquisição de um conhecimento novo.  

            Sendo assim, a aprendizagem é um 

elemento de grande valia no desenvolvimento da 
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criança. Segundo Barbosa (2006, p.45), ”Defini-se 

aprendizagem como modificação do comportamento 

e aquisição de hábitos. [...]”. Pois a criança como 

ser em construção, modifica seu comportamento 

através das experiências que vai adquirindo ao 

longo do tempo e de acordo com o meio em que 

vive. O processo de aprendizagem também é visto 

como o resultado de mudanças, de comportamentos 

através das experiências vivenciadas.  

            Para Barbosa (2006, p.12) “A aprendizagem 

pode acontecer a partir de uma interação direta com 

o objeto de aprendizagem, ou através da mediação 

de outra pessoa, realizada através de um objeto 

simbólico que pode tomar a forma de várias 

linguagens hoje existentes”. Assim, observe que 

para aprender a criança tanto pode interagir com o 

objeto a ser aprendido, como também através da 

mediação de outra pessoa. 

              Nesse sentido, a aprendizagem decorre da 

ação do aprendiz sobre o mundo e dos elementos 

deste mundo que agem sobre ele, sendo que a 

mediação da aprendizagem é realizada em vários 
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âmbitos: familiar, escolar, social, dentre outros. O 

processo de aprendizagem já não é considerado 

uma ação passiva de recepção, nem o ensinamento 

uma simples transmissão de informação. A 

aprendizagem supõe uma construção que ocorre 

por meio de um processo mental que implica na 

aquisição de um conhecimento novo. 

           Segundo Campos (1983, p.31). “A 

aprendizagem é uma manifestação sistemática do 

comportamento ou da conduta, pelo exercício ou 

repetição, em funções de condições ambientais e 

condições orgânicas”. Assim, observa-se que a 

variação comportamental depende das condições 

ambientais e orgânicas.  

           O processo de aprendizagem começa a 

ocorrer a partir da gestação, e o aprender é o 

caminho para atingir o crescimento, a maturidade e 

o desenvolvimento como pessoas num mundo 

organizado. A aprendizagem é um processo integral 

que ocorre desde o princípio da vida. O processo de 

aprendizagem pode chegar a ser definido de forma 

composta como a forma como os seres adquirem 
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novos conhecimentos, desenvolve competências e 

mudam o comportamento. Mas esse processo é 

complexo e dificilmente pode ser explicado. Por 

outro lado, qualquer definição está, invariavelmente, 

impregnada de pressupostos político-ideológico, 

relacionados com a visão de homem, sociedade e 

saber. 

 

2. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 Definição 

          No contexto do processo ensino- 

aprendizagem encontra-se embutidos, os problemas 

de aprendizagem que afetam a cada dia, mais e 

mais alunos. 

As dificuldades de aprendizagem, também tidas 

como distúrbios de aprendizagem, ou transtornos de 

aprendizagem, são impedimentos psicológicos ou 

neurológicos para linguagem oral ou escrita ou para 

as condutas preceituais cognitivas ou motoras. 

Segundo Drouet (2000, p.91): 

Distúrbios são problemas ou 
dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem. São perturbações de 
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origem biológicas, neurológicas, 
intelectual, psicológica, 
socioeconômica ou educacional, 
encontradas em escolas, que podem 
tornar-se problemas para a 
aprendizagem da criança.   

 

             Essas dificuldades manifestam-se por meio 

de discrepância entre as condutas específicas e 

suas execuções, ou entre a habilidade evidenciada 

e o rendimento acadêmico. Também é de tal 

natureza e extensão que a criança não aprende 

com os métodos e materiais apropriados como a 

maioria das crianças, motivo pelo qual requer 

processos especiais para seu desenvolvimento.  

             Segundo Barbosa (2006, p.51) “Qualquer 

dificuldade de memória, de percepção, de recepção, 

de integração ou de emissão da informação pode 

ser considerada dificuldade de aprendizagem...” 

Pode-se considerar o problema de aprendizagem 

como um sintoma, no sentido de que o não 

aprender não configura um quadro permanente, 

mas sim entra numa variedade peculiar de 
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comportamentos nos quais se destaca como sinal 

de descompensação. 

          O sintoma deve ser entendido como um 

estado particular de um sistema que, para 

equilibrar-se, precisou adotar esse tipo de 

comportamento que merecia um nome positivo, mas 

que caracterizamos como não aprendizagem, já que 

como sintoma está cumprindo uma função positiva 

tão integradora como a primeira, porém, com outra 

disposição dos fatores que intervêm. Estar com 

dificuldade para aprender, portanto, significa estar 

diante de um obstáculo que pode ter um caráter 

cultural, cognitivo, afetivo, ou funcional e não 

conseguir dar prosseguimento à aprendizagem por 

não possuir ferramentas, ou não poder utilizá-las, 

para transpô-lo.  

 

 Os principais problemas de aprendizagem. 

       Existem muitos fatores que são considerados 

determinantes para a dificuldade de aprendizagem 

da criança. Esses fatores também chamados de 

transtornos fazem com que essas crianças não 
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desenvolvam o seu aprendizado dentro do 

esperado, sendo rotulas como crianças portadoras 

de dificuldades de aprendizagem.  

 

 Transtornos da percepção  

          Os diferentes estímulos sensoriais chegam ao 

corpo e são ordenados e organizados de acordo 

com a modalidade de cada sujeito e são produzidas 

as respostas motoras. É muito importante levar em 

consideração que as modalidades perceptivas que 

são utilizadas para apropriar-se da realidade variam 

de acordo com cada indivíduo.  

        As agnosias nos permitem conhecer um objeto 

por meio de diferentes modalidades sensoriais, 

portanto os diferentes objetos podem ser 

conhecidos por meio de vários sentidos. As crianças 

que apresentam dificuldades em um dos processos 

de percepção se veem limitadas ou impedidas de 

conseguir uma interação entre elas, e para essas 

crianças é dificultado o ir e o vir do simultâneo ao 

sequencial e vice-versa, de acordo com a atividade 

ou situação na qual se encontrem.  
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         As agnosias são alterações que se 

manifestam como uma impossibilidade de 

reconhecer objetos através de uma modalidade 

sensorial. As agnosias podem ser do tipo visual, 

auditivo e tátil. a) Agnosias visuais: engloba uma 

série de transtornos das funções perceptivas na 

discriminação, identificação e no reconhecimento 

pelo canal visual dos objetos, dos rostos ou de suas 

representações; das formas mais significativas ou 

não significativas, dos dados especiais, não 

existindo nenhum outro transtorno elementar da 

visão, nem déficit nas funções mentais superiores, 

pelo menos num grau suficiente que justifique os 

distúrbios.  

 

Transtornos psicomotores  

         É um transtorno cuja característica principal é 

um atraso no movimento da coordenação dos 

movimentos, que não pode der explicado por um 

atraso intelectual geral ou por um transtorno 

neurológico específico, congênito ou adquirido. O 

mais frequente é que a lentidão de movimentos seja 
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acompanhada de certo grau de déficit na resolução 

de tarefas cognoscitivas viso espaciais.  

           Os transtornos psicomotores nos advertem 

da presença de falhas na construção do corpo, no 

seu funcionamento e na sua funcionalidade. 

Os transtornos psicomotores não correspondem a 

uma lesão do sistema nervoso central como as 

síndromes neurológicas. Eles são mais ou menos 

automáticos e não intervêm movimentos voluntários.  

 

Transtornos da memória   

        A memória é uma função cognitiva essencial; 

representa o conjunto de estrutura e processos 

cognitivos que permitem fixar, guardar e recuperar 

diferentes tipos de informação. Todo o cérebro está 

envolvido na memória; qualquer alteração da 

memória produz uma grande incapacidade nas 

atividades da vida diária. Dessa forma, pode 

mencionar que no processo da memória há quatro 

fases que podem ser classificadas da seguinte 

forma: 1. Fixação ou registro das lembranças: 

durante essa fase, tanto a motivação quanto a 
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atenção e a afetividade têm muita participação. 

Refere-se ao momento no qual é produzida a 

apreensão perceptiva do mundo dos objetos. 

           A criança estabelece associações de acordo 

com sua vivência anteriores e registra as 

lembranças de acordo com as suas possibilidades. 

2. Armazenamento: durante essa fase é 

consolidado o percebido para conservar o 

anteriormente guardado e para em algum momento 

poder recuperá-lo. São estabelecidas relações entre 

a informação nova e a anteriormente adquirida; 

organizando uma rede que permita reforçar o 

armazenamento mediante associações com outras 

lembranças. 3. Evocação: nesta fase pode-se fazer 

uso das lembranças armazenadas. Existem dois 

tipos de evocação: espontâneo, na qual as 

lembranças emergem involuntariamente e 

voluntariamente na qual a lembrança torna-se 

consciente de acordo com uma determinada 

finalidade. 4. Evocação: uma vez evocada a 

lembrança procedemos a identificá-la com a 

imagem que a originou e a reconhecemos como 
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própria, como parte de nosso ser; parte de nossa 

história social. Neste caso podem existir situações 

emocionais que nos impeçam de identificar como 

própria nossa lembrança.  

 

Transtornos da atenção  

        A atenção é uma condição básica para o 

funcionamento dos processos cognitivos, já que 

envolve a disposição neurológica para a recepção 

dos estímulos. A atenção é o processo pelo qual 

são usadas distintas estratégias, de forma 

ordenada, para captar informação do meio.  

           Ela está relacionada intimamente com a 

percepção e nos permite relacionar e hierarquizar 

os estímulos recebidos. Nas escolas, é comum 

encontrar crianças com problemas de atenção. 

Porém, a variabilidade dentro destes déficits é 

enorme: encontramos crianças para qual é difícil 

enfocar a atenção ou cujos lapsos de atenção são 

mais breves. Existe, entretanto, outro grupo de 

crianças cujas dificuldades a tencionais são mais 

serias. Estas crianças são aquelas que têm o 
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Transtorno de Déficit de atenção com ou sem 

hiperatividade. 

           Este transtorno acomete 3% a 5% da 

população infantil e pode aparecer desde a gravidez 

ou durante as várias fazes do desenvolvimento da 

criança. 

Topczewski (2001, p.29) diz, “a hiperatividade pode 

ser observada já no lactente, porem torna-se bem 

mais evidente quando as crianças estão na fase 

pré-escolar ou escolar”. Assim, é importante que se 

observe o comportamento da criança desde bebê, 

atentando para a presença ou não de alguma 

anormalidade.  

            Este transtorno também encerra uma 

infinidade de sinais e sintomas que foram estudados 

a partir de diversas disciplinas como a psicologia, a 

psicopedagogia, a medicina, dentre outras. As 

principais características do Transtorno de Déficit de 

atenção são: 1. Desatenção; 2. Hiperatividade; 3. 

Impulsividade.  

           

Transtorno da linguagem  
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        Ao falar de transtornos da linguagem, 

encontramos que os padrões normais de aquisição 

da linguagem estão alterados desde os estágios 

precoces do desenvolvimento. São desordem do 

desenvolvimento que são caracterizados por déficits 

na compreensão ou na produção, que não são 

explicados por uma estimulação linguística pobre, 

perda auditiva, atraso mental, déficit motor ou 

doença neurológica.  

           Existem alguns distintos níveis que 

conformam o sistema linguístico, que são: nível 

fonológico, semântico, pragmático, sintático. Esses 

níveis são tidos como componentes do sistema 

linguístico oral. Nos distúrbios da linguagem 

podemos encontrar alguns transtornos que afetam 

significativamente a aquisição da aprendizagem da 

criança, que são: 1. Transtorno fonético- estes 

transtornos afetam a produção da linguagem. A 

dificuldade está localizada na área motora, 

articulatória.  

          Estes transtornos fonéticos são chamados 

dislalias de desenvolvimento e tendem a 
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desaparecer com o desenvolvimento, sem a 

necessidade de intervenção terapêutica. Podem ser 

devidos a um déficit cognitivo, sensorial ou 

sociocultural, ou a um transtorno emocional.  

 

3. REPERCUSSÕES DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM PARA O APRENDIZADO DO 

ALUNO  

           São muitas e de grande gravidade as 

repercussões das dificuldades de aprendizagem na 

vida da criança. A criança que apresenta dificuldade 

de aprendizagem tem o seu desenvolvimento 

comprometido em muitos aspectos, pois devido a 

sua dificuldade para aprender, ela quando não 

tratada não consegue ter o seu desempenho 

satisfatório como as demais crianças, 

principalmente no que se refere ao meio escola, 

tornando-se muitas vezes uma criança tensa e até 

mesmo frustradas.  

       De acordo com Souza (1996), as emoções 

envolvidas neste processo incluem desde 

sentimentos de inferioridade, frustração, e 



  413 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.4 n.4, p.1-429, mai.2019 

perturbação emocional, até problemas de 

autoestima e depressão, dependendo é claro, da 

forma como suas dificuldades são vistas também 

por seus pais e professores.  

        As crianças com dificuldade de aprendizagem 

acabam, em muitas vezes isolando-se das demais 

por acharem que são incapazes diante das outras 

ditas normais por não conseguirem desenvolver as 

atividades propostas pela escola com a mesma 

habilidade que a demais criança, e isso acabam 

prejudicando de forma significativa o seu 

desenvolvimento, onde elas geralmente não dão 

continuidade ao seu processo educacional 

desanimando e desistindo dos estudos. 

            E quando falamos em desânimo e 

desistência, além de aspectos emocionais, 

passamos também a abordar aspectos de conduta 

desta criança que apresenta um distúrbio de 

aprendizagem.  E aqui, cabe refletir novamente: 

como será que este aluno que é rotulado e 

ridicularizado por seus colegas e muitas vezes até 

por seu professor possivelmente irá se portar em 
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relação à escola e aos membros que dela fazem 

parte?   

             

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Ao término da elaboração deste estudo 

constatou-se o quanto foi envolvente esta pesquisa. 

A escolha da temática se deu pelo fato de que este 

é um assunto pouco conhecido, mas que a cada dia 

traz repercussões negativas para as salas de aula.  

        De início procurou-se conceituar 

aprendizagem, enfatizando sua importância para o 

desenvolvimento da criança. Em seguida, 

conceituou-se dificuldade de aprendizagem, 

enfocando as principais causas e também os 

principais transtornos que ocasionam a dificuldade 

de aprendizagem na criança.  

         Este estudo fez uma pequena abordagem 

sobre as repercussões da dificuldade de 

aprendizagem na vida da criança, assim com 

também o importante papel da família e da escola 

diante de crianças que apresentam dificuldade de 

aprendizagem, colocando em foco a importante 
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relação do professor com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, pois o 

professor, como mediador e facilitador no processo 

de aprendizagem, encontra muitas dificuldades para 

educar estas crianças, principalmente, por não 

receberem treinamento especializado, onde este, 

não tem a função de diagnosticar os problemas de 

aprendizagem da criança, mas sim de detectar os 

problemas encontrados em sua sala de aula e 

repassar para a família destas crianças, 

aconselhando-as a procurarem um especialista para 

diagnosticar e tratar os problemas encontrados.  

             Em suma, este estudo foi significativo para 

ampliar os conhecimentos sobre dificuldade de 

aprendizagem, fazendo compreender os tipos, suas 

causas e suas consequências para o processo de 

aprendizagem da criança.  
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MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

Francine Lopes Campi Poiato 

 

A música enquanto instrumento cultural é 

uma das manifestações artísticas mais 

democráticas que existem. Você pode nunca ter 

assistido à uma peça teatral, ou ido a algum musical 

até mesmo assistido a uma apresentação de 

orquestra filarmônica, mas com absoluta certeza 

teve contato com a música, seja de que forma for. 

Afinal graças a sua linguagem diversificada ela 

encontra-se presente nas relações entre pessoas e 

entre pessoas e suas comunidades. Seja para 

descontrair alegrar os espaços, as relações, ela faz 

parte da vida cotidiana, está no celular, no 

computador, no rádio, na televisão, ela é a 

expressão das ideias, dos gostos, costumes e 

comportamentos da sociedade em geral.  
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 Trabalhar com música na escola, sobretudo 

na educação infantil, é abrir um leque de 

possibilidades aos alunos em diferentes vertentes, 

seja cognitivo, motor, afetivo, social etc. Conforme o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil: 

A música é a linguagem que se 
traduz em formas sonoras capazes 
de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio da 
organização e relacionamento 
expressivo entre som e o silêncio. A 
música está presente em todas as 
culturas, nas mais diversas 
situações: festas, comemorações, 
rituais, religiosas, manifestações 
cívicas, políticas etc. (RCNEI, 1998, 
p. 45)  

 

É sobretudo nos primeiros anos escolares, 

através das cantigas, parlendas, brincadeiras, 

festas, no ninar dos berçários, que a musicalidade 

acompanha o desenvolvimento infantil. Através dela 

as crianças têm a oportunidade de ampliar seus 

repertórios culturais, explorar diferentes 

possibilidades, se expressar de formas variadas, 

através da dança, do canto, da linguagem, explorar 
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instrumentos musicais. Ainda de acordo com o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil:  

 
A música está presente em diversas 
situações da vida. (...), presente na 
vida diária dos povos, ainda hoje é 
tocada e dançada por todos 
seguindo costumes que respeitam as 
festividades e os momentos próprios 
a cada manifestação musical. Nestes 
contextos, as crianças entram em 
contato com a cultura musical desde 
cedo e assim começam a aprender 
suas tradições musicais. (RCNEI, 
1998, p. 47).  

 

A música promove imenso enriquecimento 

pessoal a todos os indivíduos, ela é uma atividade 

essencial e fundamental para o processo de ensino 

e aprendizagem. De acordo com o Referencial 

Curricular para Educação Infantil, o ensino da 

música emerge como proposta específica a ser 

administrada por professores pedagogos e é 

considerado fundamental na Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p. 45). Contudo há que se ressaltar 

que utilizar música como instrumento pedagógico 

não significa o mesmo que transformar as crianças 

em músicos profissionais. Ao contrário, a 
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musicalidade precisa e deve fazer parte do escopo 

educacional das crianças, pois ela reflete alegria e 

prazer aos alunos, além de ser um instrumento para 

se trabalhar todo e qualquer conteúdo em sala de 

aula, nesse sentido a música tem um papel de 

suporte no desenvolvimento das outras áreas do 

conhecimento. Sobre isso, Brito (2003) salienta que: 

Ensinar música, a partir dessa óptica, 
significa ensinar a reproduzir e a 
interpretar músicas, desconsiderando 
as possibilidades de experimentar, 
improvisar, inventar como ferramenta 
pedagógica de fundamental 
importância no processo de 
construção do conhecimento 
musical. (BRITO, 2003, p. 52). 

 

 Através das danças, canções, jogos, 

exercícios de movimento, audição, prática 

instrumental, ritmo, melodia, entre tantos outros 

elementos, quando apresentados às crianças, 

tornam-se elementos representativos de um grande 

universo lúdico. O aprendizado através da 

musicalidade, bem como, todos os demais, requer 

por parte do professor um olhar atento ao perceber 

de que maneira ele pode agregar conhecimento aos 
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seus alunos. Dessa forma, há a necessidade de se 

planejar tais atividades, propondo uma intenção real 

de aprendizagem, para que esta seja significativa ao 

aluno. Afinal é dentro da escola que muitos deles 

terão a única oportunidade de apreender repertórios 

culturais fora de seu cotidiano social e pessoal. Para 

as crianças, improvisar ou escutar música não quer 

dizer que se deva abraçar regras ou notar 

especialidades, mas viver aquele instante, 

aprender”. BRITO (2003). 

 Seja através de contação de histórias, 

brincadeiras de roda, aulas de canto e instrumentos, 

jogos de adivinhação, filmes ou desenhos, são 

inúmeros os caminhos possíveis para se introduzir 

musicalidade na rotina escolar da escola, e muito 

embora, seja necessário planejamento para a 

execução das atividades, como já mencionado, o 

professor não precisa ser músico nem 

instrumentista para adicionar à sua rotina tais 

elementos, basta disposição e um pouco de 

criatividade. Coragem, iniciativa e um bom 
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planejamento são elementos suficientes para 

introduzir atividades musicais aos alunos.  

Ouvir música, aprender uma canção, brincar 

de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos 

etc., são atividades que despertam, estimulam e 

desenvolvem o gosto pela atividade musical, além 

de atenderem a necessidades de expressão que 

passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. 

Aprender música significa integrar experiências que 

envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, 

encaminhando-as para níveis cada vez mais 

elaborados. (RCNEI, 1998, p. 48). 

Afinal o trabalho pedagógico através da 

musicalidade possibilita às crianças uma ampliação 

de seus repertórios de aprendizagens, além da 

descoberta de linguagens novas e da potencialidade 

criativa, levando-as à capacidade máxima de 

criação, reinvenção do mundo que a cerca, 

tornando-a muito mais feliz e alegre, seja na escola, 

em suas aprendizagens ou em sua vida.  
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CONCLUSÃO 

 

 Desde 1996 a Lei de Diretrizes e Bases traz 

em seu escopo a obrigatoriedade do ensino de Arte 

na grade curricular nos diferentes níveis de ensino 

com o objetivo de promover desenvolvimento 

cultural aos alunos. A Arte em si é um caminho 

cheio de infinitas possibilidades para o 

desenvolvimento do ser humano. Quando atrelada à 

educação é possível afirmar que se têm a 

integralidade da formação cultural e acadêmica 

necessária a todos os sujeitos.  

 São inúmeras as formas de expressão, 

através das diferentes linguagens que perpetuam 

essas duas ciências. A escola, como espaço de 

ensino e aprendizagem, local de ampliação de 

repertórios, de expansão criativa, enfim de múltiplas 

possiblidades de ser, é terreno fértil para um 

mergulho precioso nesse universo diverso, 

apaixonante e complexo da cultura e das mais 

variadas expressões artísticas e lúdicas. Seja para 

brincar ou jogar, apreciar ou criar, o trabalho 
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pedagógico, sobretudo no universo infantil, objeto 

de estudo que se tratou nesta pesquisa, a fim de 

manter sua essência, qual seja, a construção de um 

olhar positivo ao mundo em que se está e para 

consigo mesmo, necessita caminhar pelo lúdico.  

 Desenvolver a Arte através da Educação, 

ainda na infância, é permitir que as crianças possam 

expressar suas emoções de forma integral, 

manifestar sua criatividade, sua imaginação, seu 

brincar, sua sonoridade, construindo aprendizagens 

significativas e se desenvolvendo de forma íntegra 

cognitiva e afetivamente.  

 Desta forma o presente trabalho buscou 

refletir de modo a contribuir para o trabalho 

pedagógico de educadores interessados em ampliar 

os repertórios culturais e de aprendizagens de seus 

alunos, buscando sempre por sua integralidade e 

desenvolvimento completo e em todos os aspectos. 

Através de planejamentos sistematizados e com 

ações efetivas e métodos preestabelecidos, é 

possível trabalhar o lúdico, a Arte proporcionando 

uma educação que não apenas motive, mas inspire, 
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tornando o aluno protagonista do processo de 

ensino e aprendizagem explorando o máximo de 

suas capacidades e potencialidades.  
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