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A ESCOLA E A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS  

Alana Priscila Santos de Oliveira1 

Orientadora: Sara Rogéria Santos Barbosa2 

 

RESUMO 

A escola é um canal de aquisição de conhecimento e a leitura não é exceção. Entende-

se que a leitura é um valioso recurso didático que com métodos inovadores e 

interessantes, como contar histórias forem inseridos, tem o potencial de reduzir as 

aversões ao aprendizado. E a escola tem como objetivo contribuir para a formação de 

leitores críticos aptos a discernir e discutir sobre textos que lhe interessam, chamando 

a atenção para aprender e compartilhar de forma crítica com outras pessoas em seu 

dia a dia. Sabemos o quanto a leitura é ferramenta importante para pessoas de todas 

as idades, pois abre portas para o conhecimento e aprendizado levando o leitor ao 

saber até seus patamares mais altos. Este artigo vem mostrar a possibilidade de 

inserir conteúdos programáticos estudados em sala de aula através da leitura, fazendo 

com que haja uma naturalidade habitual de ler. Portanto não se pretende ignorar os 

recursos ditos tradicionais, pois eles são necessários, porém podem ser 

complementados com alternativas diferentes, para uma leitura crítica e prazerosa. 

Assim, considera-se que as atividades em torno leitura constante se constituem em 

um recurso didático viável para quem ensina e quem aprende, permitindo uma maior 

interação entre alunos e professores.  

Palavras-chave: Leitura. Infância. Educação. Ensino Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

School is a channel for acquiring knowledge and reading is no exception. It is 

understood that reading is a valuable teaching resource that, with innovative and 

interesting methods, such as storytelling, have the potential to reduce aversions to 

learning. And the school can contribute to the formation of critical readers capable of 

discerning and discussing texts that interest them, calling attention to learning and 

sharing critically with other people in their daily lives. We know how reading is an 

important tool for people of all ages, as it opens doors to knowledge and learning, 

taking the reader to know to its highest levels. This article shows the possibility of 
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inserting syllabus studied in the classroom through reading, making reading normally 

natural. Therefore, it is not intended to ignore the so-called traditional resources, as 

they are necessary, but they can be complemented with the aforementioned 

alternative, a critical and pleasurable reading. Thus, it is considered that activities 

around constant reading constitute a viable didactic resource for those who teach and 

those who learn, allowing greater interaction between students and teachers. 

Keyword: Reading. Childhood. Education. Teaching Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho ressalta a importância da escola na formação de leitores 

críticos, enfatizando o uso da leitura prazerosa e massiva como recurso didático 

utilizado pelo professor em sala de aula. Isso se evidencia pela necessidade dos 

conteúdos ministrados serem problematizados, contextualizados e relacionados à 

vivência dos alunos, valorizando seus conhecimentos prévios e o cotidiano dos 

educandos. A utilização da leitura como instrumento de ensino e aprendizagem é um 

exemplo disto, pois todos que leem por prazer, apreciam, compartilham, mas poucos 

sabem de sua importância e a forma que ela pode contribuir no processo ensino-

aprendizagem.  

Diante da atual sociedade tecnológica na qual vivemos, faz-se necessário 

refletir sobre a prática docente e a necessidade de estabelecer situações de ensino –

aprendizagem que acompanhem as tendências mundiais, encaixem nas normas e 

metodologias e ao mesmo tempo estimulem os bons hábitos de leitura tradicional. 

Contudo, sabemos que grande é o desafio atual de criar leitores diante do avanço 

tecnológico em larga escala que afasta a criança e adolescente das páginas 

impressas e os leva a telas de smartphones, tablets e videogames e ainda mais formar 

leitores capazes de serem considerados críticos e assíduos. Por isso essa pesquisa 

se justifica, para que possa ser discutido o papel da escola e do educador na formação 

de leitores dentro desse contexto da sociedade.  

O caminho metodológico que orientou as construções dessas reflexões foi 

realizado com base em textos e pesquisas bibliográficas. O presente trabalho tem 

como objetivo principal abordar a importância da escola na formação de leitores 

críticos, como também mostrar como a leitura prazerosa pode levar ao alcance desses 

leitores, além de mostrar como pode-se abordar os conteúdos programáticos 
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utilizando a ferramenta de leitura em sala de aula. Por isso, é importante questionar: 

O que são leitores críticos? Como se dá a formação desses leitores? Como a 

sociedade e a família podem contribuir para a formação desses leitores? E como a 

escola tem papel chave e fundamental para essa formação? 

Dessa forma, o presente artigo está estruturado em tópicos descritos em sua 

fundamentação teórica: o primeiro tópico intitulado “O que são leitores críticos e como 

se dá a formação dos mesmos? ’’ faz um breve apanhado de autores que descrevem 

as características de leitores chamados críticos e como se formam ao longo da vida. 

Esta etapa expõe os aspectos conceituais da leitura crítica e seu uso como recurso 

pedagógico no processo ensino-aprendizagem e a importância da mesma como 

lúdico, pois o ser humano através da ludicidade pode desenvolver sua criatividade e 

conhecimento. 

No segundo tópico intitulado “A família na formação de leitores críticos” 

apresenta-se a importância da contribuição da família na formação de leitores, onde 

expõe as dificuldades que impedem uma maior interação com a família das crianças. 

Por fim, o terceiro tópico, “A escola como sujeito ativo na formação do leitor crítico” 

aborda a importância da escola, do educador na formação de crianças e adolescentes 

que não somente leem por obrigação, mas por prazer, além de abordar como a leitura 

pode estar presente em todas as disciplinas não somente como conteúdo 

programático, mas de maneira prazerosa e que auxiliará no aprendizado em sala de 

aula. 

A finalidade deste trabalho é procurar dar ao leitor/educador uma visão mais 

ampla sobre o papel da leitura e sua importância na vida cotidiana fora e dentro da 

sala de aula, abordando questões referentes ao ato de ensinar e ao uso da leitura 

como contribuição para um ensino mais consciente e proveitoso, indicando como uma 

forma de sugestão a ser trabalhada nas aulas de toda as disciplinas e formando assim 

leitores que gostam da leitura. Neste sentido, contribuir na reflexão sobre a prática da 

leitura diariamente, além de promover o desenvolvimento, a criatividade e habilidades, 

além de sua concretização pessoal.  
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2 O QUE SÃO LEITORES CRÍTICOS E COMO SE DÁ A FORMAÇÃO DOS 

MESMOS?  

A leitura está constantemente integrada em nosso dia a dia, nós usamos em 

diferentes lugares e tempos diferentes propósitos em nossas vidas. A formação de 

leitores parte do meio escolar, em todo processo de ascensão do educador, sob o 

efeito de intermediação de longo prazo, neste processo ele encontrou a possibilidade 

de diversificação do conhecimento. Leitores são pessoas que lêem mentalmente em 

voz alta para si mesmas ou para outros, usam e estão familiarizados com documentos, 

periódicos, livros, revistas e jornais. Leitores que estabelecem uma relação profunda 

com a linguagem e o significado são considerados críticos. Para quem está conectado 

apenas mecanicamente ao texto, não se tornou leitor sem um trabalho efetivo. 

O leitor crítico é aquele que vai além do título e da capa de um livro. Sempre lê 

a sinopse, porém é uma ou duas palavras que contém nela que lhe chama atenção. 

Ao folhear o livro ele encontra trechos que o fazem pensar naquela leitura como um 

desafio que tem que superar. Ele busca constantemente, ao fazer a leitura de qualquer 

tipo de livro tentar entender, imaginar e trazer para o real os cenários, os personagens 

e cenas, criando assim uma interação além da observada e lida nos textos dos livros. 

Grossi (2008, p. 3) ressalta que: 

Pessoas que não são leitores têm a vida restrita à comunicação oral e 

dificilmente ampliam seus horizontes, por ter contato apenas com 

ideias próximas das suas, nas conversas com amigos. [...] é nos livros 

que temos a chance de entrar em contato com o desconhecido, 

conhecer outras épocas e outros lugares e com eles, abrir a cabeça. 

A literatura infantil é como uma manifestação de sentimentos e palavras, que 

conduz a criança ao desenvolvimento do seu intelecto, da personalidade, satisfazendo 

suas necessidades e aumentando sua capacidade crítica. A literatura tem o poder de 

estimular o imaginário da criança, responder dúvidas, levantar questionamentos, gerar 

debates e discussões. Nesse processo, ouvir histórias tem um papel que vai além do 

prazer, através de um conto, de uma historinha a criança forma novas ideias, descobre 

novos mundos e portas novas se abrem. 

O livro leva a criança a ser mais criativa, independente, sensível, sociável, 

desenvolve o senso crítico, análise do ambiente que o cerca, desenvolve uma 

imaginação criadora. É lendo que se aprende a escrever e interpretar. É por meio do 
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texto literário (poesia ou prosa) que ela vai desenvolver o plano das idéias e entender 

a gramática, suporte técnico da linguagem. Estudá-la, desconhecendo as estruturas 

poético-literárias da leitura, é como aprender a ler, escrever e interpretar, e não 

aprender a pensar. (PRADO, 1996, p. 19-20).  

O prazer e o gosto pela leitura e posterior surgimento de um leitor crítico, se 

constrói através de um longo processo, onde atividades diversas e diferenciadas, 

intervenção do educador, família, sociedade são essenciais. Segundo Prado (1996, p. 

19), “no período mais importante de se formar o gosto pela leitura, as crianças estão 

na escola de primeiro grau. Está, pois, na escola de primeiro grau o maior 

compromisso com a formação do leitor”. Hoje sabemos que diante do livro existem: 

leituras diversas, competências diferentes e instrumentos vários para apropriação 

desta prática. Além disso, é conquista das últimas décadas considerar que a 

comunicação escrita abre ao leitor uma posição inteiramente distinta daquela de 

simples receptor ou mesmo de decodificador da mensagem. 

Nesse contexto, o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, 

procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher um trabalho ou 

uma história que vá ao encontro das necessidades da criança, adaptando o seu 

vocabulário, despertando esse educando para o gosto, deixando-o se expressar. 

Assim a proposta de atividades variadas é de grande valor para o processo de 

construção da autonomia e desenvolvimento da criança em formação. 

2.1 A FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS 

É notório afirmar que o termo família vem do latim “famulus” etimologicamente, 

perduram dúvidas quanto à palavra família. Houve quem afirmasse que vem do latim 

fames (“fome”) e quem afirmasse que deriva do termo famulus (“servente”). Por isso, 

acredita-se que, originariamente, o conceito de família era usado para fazer alusão ao 

conjunto de escravos criados enquanto propriedade de um só homem. Hoje, dá-se o 

nome de família à principal forma de organização dos seres humanos. Trata-se de um 

agrupamento social que se baseia em laços de parentesco. Estes laços podem ser de 

dois tipos: de afinidade derivados do estabelecimento de um vínculo reconhecido 

socialmente (como o casamento ou a adoção) e de consanguinidade (a filiação entre 

pais e filhos, por exemplo). 
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É comum determinarmos a casa como a primeira escola e a comunidade como 

parte integrante da nossa formação, tendo em vista os valores que passam e as 

instruções que recebemos para lidar com os diversos momentos da nossa vida 

cotidiana desde o nascimento. Nesse sentido, é importante ressaltar que o 

aprendizado oriundo das relações familiares e com a comunidade pode determinar 

que tipo de personalidade iremos adotar ao longo da nossa vida adulta, através 

principalmente do exemplo que percebemos quando criança. Rodrigues (2016, p. 27) 

ressalta que:  

Existem pais que por falta de tempo ou de interesse, deixam somente 

para o professor a responsabilidade da educação dos seus filhos, e os 

professores percebendo que a carência do aprendizado de alguns 

alunos advém da falta de compromisso da família, julgam os pais pela 

ausência de colaboração para com os filhos, de não estimular a leitura 

e práticas de ensino em casa, que poderiam somar no rendimento de 

ensino dos filhos.  

Fica claro que a tarefa de inserir a leitura na vida das crianças inicia-se em 

casa, com o estímulo familiar adequado, incentivo a realização das atividades 

propostas pelos professores em sala de aula, orientação devida e auxílio no processo 

do ensino que vem da escola. Ao analisarmos nem todas as crianças, ao ingressarem 

em uma escola vêm com uma base de leitura e escrita, seja ela, tanto por pais que 

trabalham o dia todo, ou até mesmo não ter tempo para esse incentivo a leitura e até 

mesmo pais que não sabem ler ou escrever; mais é nessa realidade em que o 

professor como mediador desse ensino e aprendizagem, deve observar para que esse 

aluno adentre na leitura. Nesse aspecto, Rodrigues (2016, p. 27) ainda ressalta que  

Não são todas as crianças que chegam às escolas com uma alguma 

experiência de escrita ou de leitura, pois, a ausência de leitura no meio 

doméstico é uma realidade em razão de fatores socioeconômicos e 

culturais. é nesse momento em que as escolas devem atuar como um 

meio de garantir que essas crianças tenham acesso ao livro.  

 

Contudo para que a família possa desenvolver seu papel é necessário o apoio 

de políticas públicas, voltadas principalmente para as famílias de baixa renda e que 

vivem em extrema pobreza. Sendo que para muitos essa política não é inteiramente 

significativa, chegando a ser irregular às vezes, contudo não depende simplesmente 

de uma única coisa mais sim de várias questões com a combinação resultante de ação 
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e apoio, na maioria importante, depende da rede de apoio e da participação das 

famílias e comunidades no uso efetivo desses cuidados básicos.  

A formação do leitor inicia em casa, com o exemplo e orientação devida, 

desenvolve-se nas atividades escolares, com a atuação do educador, através de 

atividades destinadas ao prazer da leitura e prossegue com a família com estímulo e 

incentivo de realizar as atividades propostas. É fato que toda criança adora ouvir 

histórias, e a família faz parte da formação do leitor, porque ela é ou pelo menos 

deveria ser a primeira a incentivar o gosto pela leitura. O amor pelo livro não é coisa 

que aparece assim de repente. É preciso ajudar a criança a descobrir o que eles lhe 

podem oferecer. Cada livro pode trazer uma ideia nova, ajudar a fazer uma descoberta 

importante e ampliar o horizonte da criança.  

Aos poucos ela ganha intimidade com o objeto-livro. Uma coisa é certa: as 

histórias que os pais contam e os livros que pais e filhos veem juntos formam a base 

do interesse em ler e gostar dos livros. Percebe-se que o meio familiar em que a 

criança está inserida influencia bastante, tanto direta como indiretamente, através de 

algumas ações que muitos adultos fazem, acaba que as crianças, copiam esses 

hábitos e nesta parte os adultos devem observar para inserir a leitura através de 

contação de histórias, podendo buscar diferentes tipos de leitura para deixar mais 

atrativo. (SANDRONI; MACHADO, 1998, p. 16). De acordo com Rodrigues:  

A maneira como a leitura é desenvolvida no ambiente familiar vai determinar de 

modo positivo ou negativo para a formação do filho leitor, de maneira que há pais que 

sabem da importância da leitura, porém não mostram o exemplo em casa, como ler 

na frente dos filhos, contar histórias, e outras maneiras de incentivo. (RODRIGUES, 

2016, p.38). Percebe-se então um elo forte que deve ser criado e mantido entre família 

e escola para que siga-se o processo de formação de um leitor crítico, com isso a 

criança entenda que a leitura não é algo complicado e sim prático, construtivo e 

interativo 

2.2 A ESCOLA COMO SUJEITO ATIVO NA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO 

A formação docente é um dos principais entraves a uma prática educativa de 

qualidade, especialmente no que se refere ao ensino da leitura, pois o que se percebe 
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é certo conformismo e desgosto pela leitura presente na comunidade escolar, 

tornando-a, assim, uma prática desmotivadora tanto para o educador quanto para o 

educando. (CANTO, 2005 p.3). Mesmo aplicando no ambiente escolar todas as 

práticas disponíveis para para que o ensino da leitura fosse efetivado, seria necessário 

que o professor também fosse um leitor, tendo em vista o já citado aprendizado pelo 

exemplo e que através do prazer que sentem em ler fosse capaz de desenvolver 

atividades que transferisse esse prazer aos seus alunos. Quando o professor traz para 

dentro da sala de aula, diferentes tipos de leitura com contextos significativos atrai 

atenção de seus discentes de formas criativas com diversas situações, incluindo a 

leitura de forma mais neutra e ampla, que possa desenvolver o social de seus alunos 

também. Além disso, segundo Canto:  

A inserção da leitura, no contexto escolar, deve ser de forma dinâmica 

e agradável, utilizando-se, por exemplo, do caráter lúdico que pode ser 

dado às estratégias de leitura. Dessa forma, enquanto o aluno 

“aprende a ler”, estará, ao mesmo tempo, desenvolvendo a 

sociabilidade e a integração. Dessa forma, enquanto o aluno aprende 

a ler, estará ao mesmo tempo desenvolvendo sociabilidade e 

integração. O gosto de ler, portanto, será adquirido gradativamente 

através da prática e de exercícios constantes.’’ (2005, p.4). 

O papel da escola é fundamental nesse processo, no qual o professor, sendo o 

principal agente no processo de melhoria da qualidade do ensino, poderá realizar uma 

série de atividades que favoreçam a aproximação do educando com a leitura. Para 

que essa prática se torne interessante ao outro, ela deve ser introduzida de maneira 

agradável e estimulante e não de maneira autoritária e em forma de obrigação, pois 

ela é a condição essencial para o bom desempenho da linguagem oral e escrita.  

A escola é o direcionador , o norteador das práticas de leitura, ali nascem 

grandes leitores que posteriormente serão grandes escritores, grandes mentes 

prontas para desvendar o mundo e suas interrogações. Da escola os alunos saem 

vivos, através de aulas lúdicas, fartas de leituras instigantes que aguçam a imaginação 

e oferecem novos caminhos ao pensar. Além disso, a leitura tem o importante papel 

de trazer conhecimento dos seus direitos e deveres, não somente conhecer como 

também ofertar a possibilidade de requerer com firmeza os seus direitos e cumprir 

com ética os seus deveres. Sem o ato de ler é impossível trabalhar, viver em 

sociedade com cidadania, se informar de coisas básicas, aprender coisas novas ao 

longo da sua vida.  
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Através do convívio em ambiente escolar essas possibilidades se abrem, desde 

a educação infantil, vai progredindo ao longo do ensino fundamental, chegando ao 

ensino médio com força onde mais uma vez reafirma sua importância nas escolhas 

profissionais dos jovens, na compreensão da sua capacidade de ser um profissional 

de excelência e o leva até o curso superior.  

Percebe-se que o caminho, como já foi dito, é longo, entretanto à medida que 

a escola, associada a família reforça o hábito da leitura, reafirma sua importância, não 

somente para saber o que está sendo estudado mas para criar essa escalada de 

sabedoria, a jornada torna-se prazerosa e motivadora. O educador deve compreender 

e entender as dificuldades das crianças, estimulando-as a ouvir e produzir textos, 

desenvolvendo assim as competências e habilidades individuais de cada uma, 

estimulando a leitura como instrumento de libertação, criatividade e reflexão crítica. 

Segundo Canto:  

O ponto de partida para democratizar o contato com a cultura escrita 

é tornar o ambiente alfabetizador: a sala deve ter livros, cartazes com 

listas, nomes e textos elaborados pelos alunos (ditados ao professor) 

nas paredes e recortes de jornais e revistas do interesse da garotada 

ao alcance de todos.(CANTO, 200,p.6)  

Portanto, o material fornecido também é importante no processo de criação de 

um leitor crítico. Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura 

empobrecidos, justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo 

da escrita. (CANTO,2005, p.8). Cabe ao professor proporcionar várias atividades 

inovadoras, procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher um 

livro ou uma história que vá ao encontro das necessidades desses. E a escola deve 

refletir e redirecionar sua postura diante da prática leitora que pode, dependendo de 

como for conduzida, transformar o aluno num leitor ou afastá-lo de qualquer leitura. 

 A criança não aprende a ler sozinha, cabe ao educador auxiliá-la nesse 

processo, estimulando o gosto pela leitura a partir de uma aproximação significativa 

com os livros. Assim, para que haja sucesso na formação do leitor, é preciso 

proporcionar uma leitura estimulante, diversificada, crítica e reflexiva. (CANTO, 2005 

p.8). Visto que a partir dessa introdução que o educador proporciona a criança 

trazendo livros propostos para idade da mesma, com diferentes referências que 

vivenciam no seu dia a dia para trazer mais significados. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A formação do leitor crítico constitui o maior desafio para os educadores. De 

fato, aprender a ler envolve diversos fatores. O texto deve despertar um certo 

sentimento no leitor, que poderá tornar-se um leitor crítico, sendo capaz de uma boa 

leitura de forma a compreendê-la, assimilá-la em sua vida, transformando-a em 

conhecimento, enriquecimento e prazer. O ato de ler não se resume na atividade de 

passar os olhos sobre o escrito, é uma tarefa mais complexa e que mesmo frente a 

inúmeras discussões e estudos a respeito do assunto, ainda não foi possível chegar 

a um claro consenso sobre como é que se realiza o ato de ler. Aprender a ler e se 

tornar um leitor crítico que além de realizar leitura compreende o texto, exige 

empenho, tanto por parte do aluno quanto por parte de quem propõe o trabalho com 

a leitura. É preciso que ambos entendam que não se lê só para aprender a ler, mas 

sim para responder às suas necessidades pessoais.  

Entende-se que é uma necessidade formar o leitor crítico e argumentamos 

também que fazer do aluno um leitor com este perfil é uma urgência dentro das 

instituições escolares, pois o rendimento escolar de determinados alunos é marcado 

pelo fracasso, em virtude de não serem bons leitores e consequentemente, bons 

interpretadores de textos e/ou enunciados, que não estão presentes só em Língua 

Portuguesa, mas em todas as disciplinas do currículo escolar.  

Frente ao crescimento acelerado das novas tecnologias de comunicação e 

informação, faz-se cada vez mais necessária a formação de leitores críticos que sejam 

capazes de ler e compreender o que leem, para que possam compreender melhor o 

mundo e sua própria realidade. Vale a pena argumentar que para se realizar um 

trabalho significativo com a leitura o qual possa resultar em um leitor crítico, é preciso 

se desprender de atividades de reprodução que visam tão somente fazer o aluno-leitor 

passar os olhos sobre o texto, decodificando as palavras e se prendendo a 

superficialidade do escrito. Portanto, formar o leitor crítico é uma necessidade de se 

construir cidadãos também críticos, para lutarem por seus espaços na sociedade e no 

mercado de trabalho, sendo autônomos e realizando seus ofícios com eficiência. 
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A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO COMPONENTE CURRICULAR 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

  

Alesandra dos Santos Silva3  

Orientadora: Sara Rogéria Santos Barbosa4  

 

RESUMO  

Considerando a marcante história dos surdos no decorrer dos tempos e comparando 
com os dias atuais, a comunicação entre pessoa surda e ouvinte melhorou 
consideravelmente, mas ainda existe preconceito alimentado pela ignorância e falta 
de comunicação com os surdos. Diante dessa perspectiva, faz-se necessária a 
implementação da LIBRAS como componente curricular obrigatório na educação 
básica brasileira, tendo em vista que é a segunda Língua oficial do Brasil, portanto, 
assim como a Língua Portuguesa, ela também é inerente ao Ensino Fundamental e 
Médio nas escolas, visando garantir a inclusão efetiva dos surdos na educação básica 
do país uma vez que parte de um histórico fundamentado na inclusão dos surdos na 
escola comum e apresenta os principais Projetos de Lei (PLs), da Câmara e do 
Senado, como também a importância da Base Nacional Comum Curricular. Este artigo 
utilizou uma metodologia de pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa e 
se concluiu que é de suma necessidade implantar a LIBRAS como um componente 
curricular obrigatório nas escolas para que haja total e real inclusão dos surdos no 
processo de aquisição da Língua pelos ouvintes no ambiente escolar.  

  

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Componente curricular. 

Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular.  

  

RESUMEN  

  

Teniendo en cuenta la notable historia de los sordos a lo largo del tiempo y 
comparándola con la actualidad, la comunicación entre las personas sordas y oyentes 
ha mejorado considerablemente, pero todavía hay prejuicios alimentados por la 
ignorancia y la falta de comunicación con los sordos. Desde esta perspectiva, es 
necesario implementar LIBRAS como un componente curricular obligatorio en la 
educación básica brasileña, considerando que es el segundo idioma oficial de Brasil, 
por lo tanto, además del idioma portugués, también es inherente a la escuela primaria  

  
y secundaria en escuelas, con el objetivo de asegurar la inclusión efectiva de las 
personas sordas en la educación básica en el país, ya que parte de un resumen 
histórico basado en la inclusión de las personas sordas en las escuelas regulares y 
presenta los principales Proyectos de Ley (PL), de Cámara y Senado, así como la 
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importancia de la Base Curricular Nacional Común. Este artículo utilizó una 
metodología de investigación bibliográfica con enfoque cualitativo y concluyó que es 
fundamental implementar LIBRAS como un componente curricular obligatorio en las 
escuelas para que exista una inclusión plena y real de las personas sordas en el 
proceso de adquisición del lenguaje por parte de los oyentes en el entorno. colegio.  

  

Palabras clave: Lengua de Signos Brasileña (LIBRAS). Componente curricular. 

Educación básica. Base de currículo nacional común.  

  

  

INTRODUÇÃO  

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a inclusão de surdo no ambiente 

escolar e seu entorno, aponta a necessidade da inclusão da Língua Brasileira de 

Sinais-LIBRAS no currículo escolar da educação básica, desde a educação infantil. 

Visto que a LIBRAS é a segunda língua oficial do Brasil, é de grande relevância que 

os brasileiros aprendam essa língua, tornando-se bilíngue. Quando pensamos em 

comunicação no sentido real da palavra, ação de transmitir e receber uma mensagem, 

a língua de sinais apresenta exatamente esse sentido, de ser o meio pelo qual um 

grupo de indivíduos comunica-se, pois é através dela que as pessoas surdas realizam 

interações entre pares, e também com ouvintes que aprenderam-na.  

Partindo da importância da comunicação entre os surdos/ouvintes e 

surdos/surdos, vemos o quão é inerente a inserção da LIBRAS como componente 

curricular, pois o surdo ainda encontra-se excluído do processo ensino-aprendizagem, 

haja vista que alguns deles e a maioria dos ouvintes, embora já tenham conhecimento 

da existência da língua brasileira de sinais, não sabem fazer uso dela, considerando 

que mais de 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes e nas escolas, não é ensinado 

o segundo idioma do país.  

Este estudo consiste em uma análise inclusiva com a seguinte problemática: 

Como implantar o ensino de LIBRAS, no currículo do Ensino Fundamental das escolas 

regulares No Brasil? Como construir um currículo que contemple as especificidades 

do surdo e do ouvinte? A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contribui com a 

inclusão do componente LIBRAS no currículo da Educação Básica? A LIBRAS como 

componente curricular contribui para a aquisição da segunda língua oficial do país?  
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A BNCC é um documento norteador, orientador que auxilia na construção do 

currículo escolar, uma ferramenta para direcionar o percurso educacional, de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, 

competências e habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica.  

O Projeto de Lei 5.961/2019 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, nos currículos 

do ensino fundamental e do ensino médio conteúdos referente a LIBRAS, onde os 

professores poderão abordar a LIBRAS como um conteúdo frequente nas escolas. 

Atualmente, o projeto encontra-se em tramitação, está na Comissão de Educação 

(CE), onde deve ser votada em decisão terminativa após a retomada das reuniões 

presenciais.  

Propõe uma reflexão acerca da inclusão do surdo na sociedade como um todo, 

pretende-se ainda explicitar a importância da LIBRAS como componente curricular 

desde a educação infantil, com base nos estudos de Pereira (2013) cuja obra LIBRAS: 

Conhecimento além dos sinais contribuiu no aspecto relativo a compreensão do 

contexto psicossociocultural dos surdos, suas características que determina a 

identidade surda e traz à tona as dificuldades no ensino-aprendizagem da língua de 

sinais.  

Lacerda (2006) exibi um contexto mais inclusivo no âmbito educacional, em seu 

trabalho a inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e 

intérpretes sobre esta experiência, reflete acerca de práticas inclusivas envolvendo 

surdos, procurando compreender seus efeitos, limites e possibilidades e buscando 

uma atitude educacional responsável. Botelho (2015) como terapeuta ocupacional e 

Professora, contribuiu muito com suas experiências vivenciadas durante seu trabalho 

e pesquisas na área, sua obra aborda exatamente atitudes decorrentes da assimilação 

do estigma, do preconceito, e das formações imaginárias nos processos de interação, 

leitura e escrita dos surdos.  

Este artigo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica no campo de estudo 

sobre a inclusão dos surdos não somente no âmbito educacional, mas em toda a vida 

sociocultural. Está dividido em duas partes. A primeira parte, Uma perspectiva 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
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histórica sobre a educação dos surdos, apresenta todos os percalços que os surdos 

viveram ao logo da sua educação na história, e contextualizando conceitos culturais 

indispensáveis para a compreensão do aspecto psicossociocultural em que se insere 

a surdez e o surdo. E na segunda, a importância da LIBRAS no currículo educacional, 

aborda o projeto de Lei  5.961/2019 e discorre sobre a relevância da inclusão, com a 

inserção de conteúdos relativos a LIBRAS no currículo educacional na educação 

básica.  

  

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

Como todos os tipos de povos e suas culturas há sua história, os surdos têm 

uma trajetória sombria até a Idade Média, as pessoas que não escutavam eram vistas 

como amaldiçoadas e assim eram sacrificadas. Na China, na Grécia, em Roma, os 

surdos eram considerados pessoas sem condições de raciocinar, tachados como 

criaturas incapazes de realizar qualquer atividade, e assim eram lançados ao mar, 

chegando ao holocausto, arremetidas em abismo e até mesmo lançados ao rio quando 

ainda era crianças (PEREIRA, 2013).  

 No Egito antigo os surdos eram considerados deuses e a população egípcia 

os respeitava, os serviam como intercessores aos faraós, “os surdos eram 

considerados pessoas especialmente escolhidas. Seu silêncio e seu comportamento 

peculiar conferiam-lhes um ar de misticismo” (PEREIRA, 2013, p 05). Por outro lado, 

a igreja católica, que também tinha bastante influência sobre esse período em relação 

as pessoas surdas, colocava aos seus seguidores que a surdez de um filho era um 

castigo aos pais devido a algum pecado realizado por eles, assim, os pais 

trancafiavam seus filhos surdos em casa para não apresentarem a sociedade.  

Com o fim da Idade Média e o início do Renascimento a surdez passou a ser 

analisada mais detalhadamente por juntas médicas e científicas. O surdo foi 

reconhecido como ser humano e a partir desse momento distinguiu-se pela primeira 

vez, surdez de mudez, percebendo que ensinar o surdo a falar seria perda de tempo, 

e que o ensino principal deveria ser a língua gestual. De acordo com Pinto (2012) a 

França foi o primeiro país a fundar uma instituição de ensino direcionada somente a 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139785
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surdos, o Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris e Jean Massieu foi um dos 

primeiros professores de surdos do mundo.  

Segundo Pereira (2013) existiram três fases na história da educação de surdos. 

Na primeira fase, que foi até 1760, entre os séculos XVI e XVIII, a educação dos 

surdos era planejada pelas famílias, principalmente as famílias ricas da nobreza, onde 

contratava tutores para ensinar as crianças surdas individualmente em suas casas, 

Pedro Ponce de Leon (1520-1584) foi um dos principais contribuintes para essa fase 

de aprendizagem, e adotou um método de utilização do alfabeto manual, parte 

inventado pelos monges beneditinos da antiga Espanha, parte desenvolvido pela 

nobre família Velasco (ZANONI, 2014). O método utilizado não era muito diferente do 

que usamos para alfabetizar crianças ouvintes, eles utilizavam a fala, a escrita, o 

alfabeto manual e os sinais, com o objetivo de ensinar os surdos a se comunicar 

oralmente ou por escrito.  

A segunda fase foi de 1760 a 1880, quando três homens fundaram escolas para 

surdos em diferentes países da Europa e as crianças surdas deixaram de ser 

escolarizadas individualmente e passaram a conviver com outras crianças durante sua 

alfabetização. Embora um grande salto para a educação dos surdos, iniciou-se uma 

grande polêmica em relação aos diferentes princípios e propostas no que diz respeito 

a língua usada desses três fundadores. Charles-Michel de L'Epée, fundador da 

primeira escola para surdos no mundo localizada na França, privilegiava a Língua de 

Sinais Francesas-LSF, onde os sinais eram a primeira língua defendida antes da 

oralidade (ZANONI, 2014).  

Já as escolas fundadas por Thomas Braidwood, na Inglaterra, e Samuel 

Heinicke, na Alemanha, privilegiava a língua oral como majoritária, o fato de que 

Heinicke pressupunha que a única ferramenta a ser usada na educação dos surdos 

deveria ser a palavra falada e recusava a língua de sinais, a gesticulação ou alfabeto 

manual, foi de contrapartida com o método visual de L'Epée, trazendo debates em 

relação a qual é a melhor língua a ser usada na educação dos surdos (ZANONI, 2014).  

Em 1857, o professor surdo Eduard Huet, que havia sido aluno do Instituto 

nacional de Paris, chega ao Brasil convidado por D. Pedro II, para criar a primeira 

escola para surdos no país, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, localizado no Rio 
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de Janeiro, que, posteriormente, recebeu o nome de Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES), e trouxe com ele a língua de sinais francesa. Podemos, a partir 

disso, perceber que o interesse pelos surdos no nosso país aconteceu bem mais tarde 

que em outros lugares (PEREIRA, 2013).  

Huet é considerado o introdutor da língua de sinais no Brasil, pois trouxe 

inicialmente, a língua de sinais francesa, que se mesclou com a língua de sinais 

utilizada pelos surdos brasileiros e acabou formando a Língua Brasileira de Sinais, 

hoje conhecida como LIBRAS. Surdos brasileiros de várias regiões do país se dirigiam 

para o Instituto em busca de ensino, foram educados por meio da linguagem escrita, 

do alfabeto digital e dos sinais. Ao retornarem para suas cidades de origem, os 

estudantes divulgavam a língua de sinais e o alfabeto digital utilizados na sua 

educação, que passaram a ser conhecidos em todo o Brasil (PEREIRA, 2013).  

No século XIX, o oralismo de Heinicke, que defende a comunicação com e pelos 

surdos praticadas exclusivamente pela fala, sendo os sinais e o alfabeto manual 

proibidos, foi dominando as escolas para surdos, os defensores acreditavam que, 

sendo a surdez uma deficiência medicamente incurável as pessoas surdas deveriam 

falar para que se tornassem normais. Então o método oral foi reconhecida no II 

Congresso Internacional de Educação do Surdo, ocorrido em Milão, na Itália, em 1880, 

mesmo sabendo que com esse método os alunos recebiam uma educação inferior. 

Com essa aprovação a língua de sinais foi proibida de ser usada pelos professores na 

educação e na comunicação com seus alunos surdos (PEREIRA, 2013).  

A terceira fase, depois de 1880, o método oral permaneceu por quase cem 

anos, e estendeu-se por toda a Europa, e durante o século XX, manteve uma posição 

dominante na Europa e na América. Mas apesar da proibição da língua de sinais na 

educação, ela continuava a ser usada por adultos e estudantes surdos, foram criadas 

associações de surdos, grande parte dessas associações estavam ligadas as Igrejas 

e a outras instituições religiosas que protegiam a comunicação por meio de sinais, 

eram realizadas diversas atividades que serviam como ponto de referência 

fundamental para os surdos (ZANONI, 2014).  

Com o avanço da tecnologia eletroacústica, que trata não só da produção, 

amplificação, gravação e reprodução, bem como análise e síntese de sons, é o 
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tratamento acústico, realizado por meio da eletricidade, e a criação de aparelhos de 

amplificação sonora, que permitiam um melhor aproveitamento das funções auditivas, 

a partir disso, muitos passaram a acreditar numa possível cura da surdez, abolindo de 

vez o uso de sinais. Diante disso,  

As abordagens orais, também conhecidas como “métodos 

oraisaurais”, caracterizam-se pela ênfase na amplificação do som e no 

uso da fala. Dependendo do canal que é priorizado na recepção da 

linguagem, denomina-se abordagem unissensorial, que utiliza apenas 

a audição residual e o treinamento de fala, não contemplando o uso 

da visão, ou abordagem multissensorial, que, além do uso da audição 

residual e do treinamento de fala, utiliza a leitura orofacial. (PEREIRA, 

2013, p.11)  

Na década de 1960, com o baixo rendimento escolar e a impossibilidade de o 

surdo prosseguir com seus estudos em nível médio e superior e a insatisfação com os 

resultados obtidos pelo oralismo, levaram a adoção de uma nova abordagem que 

contemplasse a língua de sinais na educação dos surdos, a comunicação total, que, 

defende que os surdos tenham acesso à linguagem oral por meio da leitura orofacial 

e se expressem por meio da fala, dos sinais e do alfabeto manual. O uso de duas 

formas de comunicação praticadas simultaneamente, oral e gestual, o que Schlesinger 

(1978) chamou de Bimodalismo, refere-se a exposição ou ao uso de uma só língua 

produzida em duas modalidades (PEREIRA, 2013).  

Ainda nessa década, surgiram as primeiras pesquisas linguísticas sobre as 

línguas de sinais, mais especificamente sobre a língua de sinais Americana, que foram 

realizadas por William Stokoe, que tiveram como objetivo mostrar que os sinais 

poderiam ser vistos como mais do que gestos holísticos aos quais saltavam a estrutura 

interna. Através desses estudos se seguiram outros, cujo objeto eram as línguas de 

sinais usadas pelas comunidades de surdos em diferentes países como França, Itália, 

Uruguai, Argentina, Suécia, Brasil e muitos outros, que por sua vez tinham a 

identidade e cultura da língua de sinais diferente, se adequando a língua oral de cada 

país (PEREIRA, 2013).  

Na década de 1980, os Surdos, passaram a exigir e reivindicar o 

reconhecimento da sua cultura, comunidade e identidade, onde saíram de sua 

situação de passividade, em que tinha sua vida decidida pelos ouvintes, e iniciaram 

um movimento que exigia o respeito a seus direitos de cidadãos. Além de requerer o 
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reconhecimento da língua de sinais como válida e passível de ser usada na educação 

de crianças surdas, conseguiram mobilizar alguns responsáveis por sua educação 

para que essa fosse reformulada, e a nova proposta educacional recebeu o nome de 

Bilinguismo.  

O Bilinguismo refere-se ao ensino de duas línguas para os surdos, sendo a 

primeira, a língua de sinais, que dá o arcabouço para o aprendizado da segunda, a 

língua oral majoritária, ensinada preferencialmente na modalidade escrita. Apontando 

para essa proposta como sendo mais adequada para ensino de crianças surdas, tendo 

em vista que se considera a língua de sinais como língua natural ou materna, e, 

partindo desse pressuposto, segue para o ensino da língua escrita. Um conceito mais 

geral do bilinguismo é determinado pela situação sociocultural da comunidade surda, 

como parte do processo educacional que atravessa as fronteiras linguística e inclui o 

desenvolvimento da pessoa surda dentro da escola e fora dela, dentro de uma 

perspectiva sócio-antropológica (ZANONI, 2014).  

Assim como as línguas orais dos países citados anteriormente, são diferentes 

umas das outras, a língua de sinais segue o mesmo padrão, ou seja, os sinais de cada 

país se diferem um do outro. São línguas naturais que fazem uso das mãos, do 

espaço, do movimento, do olhar e da expressão facial, expressam desejos e 

necessidades das comunidades que as usam, bem como reflete em seus aspectos 

culturais, “uma vez que não existe comunidade nem cultura universais, não é correto 

dizer que as línguas de sinais são universais” (PEREIRA, 2013, p 18). Elas podem 

expressar quaisquer conceitos concretos ou abstratos, simples ou complexos, 

relacionados a qualquer área do conhecimento. As comunidades surdas podem 

introduzir novos sinais aumentando o seu vocabulário em resposta às mudanças 

culturais e tecnológicas, assim, a cada necessidade, surge um novo sinal.  

A partir desse breve histórico podemos ver que a comunidade surda passou 

por imensas dificuldades ao longo dos séculos. Apesar de grandes feitos terem sidos 

conquistados, ainda existe o preconceito contra língua que não tem como modalidade 

ser oral-auditiva e sim gestual-visual. Durante quase 100 anos as línguas de sinais 

foram proibidas nas escolas para surdos, sendo usadas de forma escondida nas 

associações e em ponto de encontro dos surdos. Nos últimos anos, no entanto, com 

a mudança da concepção de surdez e como resultado das lutas dos surdos, elas vêm 
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assumindo um papel importante em todos os espaços, que tem resultado em 

ampliação significativa de seu vocabulário.  

  

A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO CURRÍCULO EDUCACIONAL  

 Atualmente, com 164 anos, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – 

INES, é a única instituição federal que atende alunos surdos. Ao longo do tempo, como 

aconteceu com todas as outras escolas para surdos no mundo, as abordagens 

adotadas na educação de surdos foram acompanhando as tendências mundiais. 

Assim, por influência do congresso de Milão, o INES adotou o oralismo, depois a 

comunicação total, e hoje, tem uma proposta de educação bilíngue para os alunos 

surdos (PEREIRA, 2013). No Brasil, há outras instituições que atendem 

exclusivamente alunos surdos, no entanto, a política de inclusão do governo federal 

tem levado ao fechamento de muitas dessas escolas.  

A legislação contida na Constituição Federativa do Brasil de 1988, artigo 208, 

define que o atendimento aos deficientes deve ser dado, preferencialmente, na rede 

regular de ensino. Além disso, a Lei de diretrizes e Bases (LDB), de 1996 (BRASIL, 

1996), também prevê, em seu artigo 4, que a educação seja a mais integrada possível, 

propondo a inclusão dos alunos com necessidades especiais na rede regular de 

ensino. A lei federal 10.098, aprovada em 19 de dezembro de 2000, estabelece Norma 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. No artigo 18, o documento prevê a 

formação e atuação do intérprete de língua portuguesa-língua Brasileira de sinais para 

possibilitar o acesso de pessoas surdas a informação.  

A lei federal nº 10.436, aprovada em 24 de Abril de 2002, reconhece a LIBRAS 

como língua oficial das comunidades de surdos do Brasil e traz mudanças 

significativas para educação dos mesmos. E em seu artigo 4°, apresenta que  

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 

de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua  

Brasileira de Sinais - LIBRAS, como parte integrante dos Parâmetros  



 

24  

  

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. (BRASIL, 

2002, p.1)  

Considerada língua oficial, seu uso passou a ser um direito dos surdos. As 

instituições de ensino começaram a contratar tradutores-intérpretes, o que possibilitou 

a muitos surdos ingressarem no ensino superior. Porém, atualmente, observa-se que, 

apesar das leis acima mencionadas, grande parte dos professores e das escolas não 

estão preparados para receber alunos surdos. Skliar (1999) afirma que o processo de 

inclusão do aluno surdo vem sendo acompanhado por professores e profissionais que 

desconhecem a língua de sinais e as condições bilíngues do surdo. Razão pela qual 

os professores tendem a considerar-se despreparados para atuar com essa 

população.  

Tendo em vista que a escola deve adequar-se ao aluno e não o oposto, a 

singularidade do aluno deve ser respeitada, porém, a realidade educacional brasileira 

apresenta um quadro diferente. Mesmo os currículos do ensino superior do magistério 

contendo disciplina e conteúdos referentes a LIBRAS, não garante que o profissional 

da educação esteja 100% apto para ensinar e se comunicar através dessa língua. Por 

esse motivo, uma escola de ensino regular que tenha um aluno surdo matriculado 

nela, tem que contratar um intérprete para o aluno está incluso na educação da 

mesma. Embora o ideal seria que o professor da sala fosse fluente na LIBRAS e assim 

houvesse a troca de conhecimentos entre professor e aluno, e não 

Professorintérprete-aluno e vice-versa.  

Mas a falta de conhecimento da LIBRAS não compreende somente aos 

profissionais da educação, mas também aos alunos que convivem com as crianças 

surdas inseridas no âmbito escolar. Essas crianças tendem a sofrer bullying e 

isolamento nas escolas, apenas pelo desconhecimento das pessoas em torno delas. 

O anime A voz do Silêncio de Naoko Yamada5 retrata plenamente esse bullying, 

quando uma menina surda é transferida para uma escola de ouvintes, e um grupo de 

crianças, por não saber se comunicar e achar ela diferente, começaram com as 

brincadeiras maldosas e maus tratos, a ponto de fazer a menina se transferir 

novamente. Com o desenrolar da trama, um dos meninos que praticava bullying, 

 
5 A Voz do Silêncio, Naoko Yamada, 2016. Disponível na plataforma de streaming Netflix:  
https://www.netflix.com/br/title/80223226?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=pt&clip=81099072  
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aprendeu a língua de sinais e entendeu tudo que a menina surda queria dizer com 

gestos e assim foi em busca do perdão da mesma.  

Assim, sendo a LIBRAS é uma língua oficial do Brasil, os currículos 

educacionais das escolas deveriam contemplar essa língua não como um conteúdo 

complementar, mas uma disciplina obrigatória na área de linguagens. O aprendizado 

dessa língua facilita a comunicação dos alunos ouvintes com surdos, mesmo que eles 

não tenham contato ou convivência com uma pessoa surda, durante os nove anos de 

aprendizagem na escola, mas ele poderá ter contato fora dela, já que a escola prepara 

o aluno para ser um ser crítico e reflexivo no mundo externo, ele deve ser apto e 

compreender as duas línguas oficiais do país.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), orientada pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN), soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a 

formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. Entre as suas competências gerais, trago aqui a quarta competência que 

diz,  

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

LIBRAS e escrita), corporal, visual, sonora e digital-, bem como 

conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. (BRASIL, 2017, p.9)  

  

Partindo do contexto do Ensino Fundamental para a educação básica, 

destinado ao público de faixa etária de 6 a 14 anos de idade, teremos a seguinte 

organização da BNCC na área de Linguagens: Língua Portuguesa; Língua materna 

para populações indígenas; Língua estrangeira moderna; Educação física; e Artes. 

Com efeito, podemos indagar: como podemos visualizar a verdadeira inclusão do 

Surdo na BNCC na área de Linguagens se a LIBRAS não foi contemplada?  

Se torna antagonista que uma das competências da BNCC seria: utilizar 

conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita), que aqui encontramos a língua 

portuguesa, língua materna para os indígenas e a língua estrangeira e/ou verbo-visual 
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(como LIBRAS), nessa hora a LIBRAS não tem amparo nessa Base. A maior 

dificuldade enfrentada pelos surdos é o da comunicação, e como ressalta Vygotsky 

(1993), a linguagem é a base do pensamento e é por meio dela que surgem todas as 

manifestações sociais. As crianças surdas não são expostas a sua língua materna na 

tenra idade, gerando uma dificuldade de socialização e mesmo dificuldades na 

aprendizagem.  

A BNCC também não ampara a LIBRAS na Educação Infantil, causando maior 

adversidade às crianças surdas. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

atribuídos para a Educação Infantil são: conviver, brincar, participar, explorar, 

conhecer-se, e não serão desenvolvidos sem a LIBRAS. A Base contempla cinco 

campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, eles são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

Encontramos no segundo campo, um caminho para trabalhar os sinais e gestos 

referente a LIBRAS, mas no quarto campo a total exclusão do surdo, pois trata da 

oralidade, simboliza um retrocesso, ao lembrar de um tempo em que os surdos eram 

obrigados a oralizar e aprender a língua da maioria ouvinte, sem respeitar a identidade 

cultural do surdo. Diante desse cenário, surgiram alguns projetos de leis que buscam 

implantar a LIBRAS como componente curricular e/ou aderir conteúdos referentes a 

ela em todas as etapas e modalidades da educação básica do Brasil, seguem abaixo 

algumas relevantes:  

Tabela 1 – Projetos de Leis  

Projeto de Lei Sobre o que trata Autor Situação 
atual 

PL 5961/2019  altera a lei nº 9394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir, 
nos currículos do ensino fundamental e do 
ensino médio, para todos os alunos, 
conteúdos relativos a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS).  

senadora  
Zenaide  
Maia  

Em  
tramitação  

PL 2040/2011  Acrescenta art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de  

Cristóvão 
Buarque  

Arquivada  
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 Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para estabelecer condições de 
oferta de ensino da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), em todas as etapas e 
modalidades da educação básica.  

  

PL 10964/2018  Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação  
Nacional, para incluir a LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais como disciplina 
obrigatória nos currículos dos ensinos 
fundamental e médio.  

Marco  
Antônio  
Cabral  

Apensado 
ao  PL  

2040/2011  

PL 185/2015  Inclui o Art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação  
Nacional, para incluir no currículo oficial 
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
oferta da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica.  

Cleber 
Verde  

Apensado 
ao  PL  

2040/2011  

PL 3641/2015  Dispõe sobre a inclusão de 
conhecimentos básicos sobre braile e 
LIBRAS nos componentes curriculares 
obrigatórios da educação básica.  

Herculano 
Passos  

Apensado 
ao  PL  

2040/2011  

PL 562/2019  Acrescenta o art. 26-B à Lei nº 9.394, de  
220 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, para incluir no 
currículo do ensino fundamental e no 
ensino médio o conhecimento básico da 
Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS nos 
estabelecimentos de ensino fundamental 
e de ensino médio, públicos e privados.  

Delegado 
Waldir  

Apensado 
ao  PL  

2040/2011  

  

Como podemos ver, houve iniciativa para a inclusão dos surdos no ensino 

regular de maneira totalizada, mas necessitamos de atuação e práticas também. 

Propiciar a inclusão do aluno surdo num ambiente onde a maioria dos alunos são 

ouvintes e promover a socialização deste, uma vez que sua forma de comunicação é 

gestual-visual e a dos alunos ouvintes é oral-auditiva, ao mesmo tempo em que 

prioriza o desenvolvimento da aprendizagem deste, dentro da sala de aula comum de 

maneira satisfatória, só será possível se os alunos ouvintes fizerem uso da LIBRAS 

enquanto segunda língua.  
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Aprender LIBRAS, do mesmo modo como qualquer outra língua estrangeira, 

traz benefícios para os surdos e também para os ouvintes. Quando pensamos em 

comunicação sem barreiras, pensamos também nas ferramentas que proporcionam 

essa comunicação, consequentemente, na LIBRAS, no caso da pessoa surda. 

Portanto, pensar na implantação de LIBRAS no currículo do ensino fundamental da 

rede regular é pensar em uma escola que prepara para a vida respeitando o tempo e 

o espaço de cada sujeito.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das contribuições teóricas aqui abordadas, comprovou-se a luta pelo 

reconhecimento e respeito dos surdos durante a sua trajetória desde o início dos 

tempos. E que apesar dos avanços e a legislação assegurando o direito dos surdos à 

educação, o êxito depende dos indivíduos que estão envolvidos e fazem parte desse 

processo. O ensino de LIBRAS no Brasil ainda não é uma realidade efetiva de fato, 

uma vez que a lei foi regulamentada em 2005. Existem vários projetos de Leis que 

tramitam na Câmara e no Senado, propondo a inclusão de LIBRAS como componente 

curricular obrigatório em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

O início dessa pesquisa provocou um debate a respeito da urgência de políticas 

públicas voltadas a inserção do componente curricular LIBRAS a fim de promover uma 

educação de qualidade a todos, com oportunidades iguais e para que todas as escolas 

sejam para todos os alunos. Este é um desafio que perpassa por lutas diárias por parte 

de quem sofre com a exclusão e/ou com uma falsa inclusão.  

Evidenciando que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não contribui 

com a inclusão do componente LIBRAS, no currículo da Educação Básica, uma vez 

que não apresenta nada em seu texto que oriente a construção no currículo escolar e 

contemple as especificidades do surdo. O processo de educação, autonomia e 

respeito aos direitos do surdo só será concretizado quando encararmos a necessidade 

de tornar a LIBRAS, como componente curricular obrigatória dentro da BNCC, por 

tanto, mudanças e ações devem ser realizadas, para o alcance desse fim, como uma 

melhor capacitação dos professores e a adequação do currículo escolar, visando a 

comunicação entre surdos e ouvintes, tornando bilíngue a sociedade brasileira.  



 

29  

  

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Concluo que a inclusão real e a valorização da cultura surda deve partir da 

educação, não só em algumas escolas em que tenham alunos surdos matriculados, 

mas em todas as escolas e modalidades de ensino, pois tendo em vista que a LIBRAS 

é a segunda língua oficial brasileira, a mesma deveria ter espaço no currículo escolar 

na área de Linguagens assim como a língua portuguesa e outras línguas estrangeiras, 

que se encontram na parte diversificada do currículo brasileiro, pois mesmo que um 

aluno ouvinte não tenha contato com uma pessoa surda durante seu período escolar, 

ele pode ter esse contato no seu trajeto de vida fora da escola. Por isso o ensino dos 

sinais é imprescindível à vida de todos assim como a gramática.  
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RESUMO  
Este artigo tem como objetivo principal discutir o conceito de infância, e os conflitos 
que marcaram a história das crianças, observando o cenário das mudanças que 
ocorreram em um período marcado pelo desconhecimento da infância, fazendo uma 
análise sobre o papel da família e a importância da educação no processo de ensino 
e aprendizagem. A metodologia adotada trata-se de uma pesquisa qualitativa e 
bibliográfica com base em artigos, e tem como principais teóricos Ariès (1978), 
Kuhlmann (2010), e entre outros que contribuíram para esta pesquisa. Este estudo 
objetiva-se entender sobre a importância do sentimento de infância, os desafios dentro 
do contexto familiar, e a importância da educação para o desenvolvimento da criança. 
Assim, discorrendo sobre os principais fatos histórico que marcaram ao longo desses 
anos, até os dias atuais. Conclui-se que o estudo possibilita entender a questão do 
sentimento da criança e o seu tratamento em relação ao adulto em diferentes aspectos 
por ela vivenciados e sua descoberta no período da história, fazendo uma comparação 
da vivência atual, o que mudou nesse percurso histórico, até os dias de hoje.  

 
Palavras-chave: Educação básica. Família. Sentimento de infância. Perspectiva 
história da criança.  

  
ABSTRACT/RÉSUMÉ/RESUMEN  
This article aims to discuss the concept of childhood, and the conflicts that marked the 
history of children, observing the scenario of changes that occurred in a period marked 
by the lack of knowledge about childhood, analyzing the role of the family and the 
importance of education in the teaching and learning process. The methodology 
adopted is a qualitative and bibliographical research based on articles, and its main 
theorists are Ariès (1978), Kuhlmann (2010), and among others who contributed to this 
research. This study aims to understand the importance of the feeling of childhood, the 
challenges within the family context, and the importance of education for the child's 
development. Thus, talking about the main historical facts that marked over these 
years, up to the present day. It is concluded that the study makes it possible to 
understand the issue of children's feelings and their treatment in relation to adults in 
different aspects experienced by them and their discovery in the period of history, 
making a comparison of the current experience, which has changed in this historical 
path, to this day. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica com 

abordagens teóricas visando entender o conceito de infância e a relação com a 

educação ao longo da história, observando o cenário das mudanças que ocorreram 

nesse período. Isso posto, este trabalho objetiva compreender o sentimento de 

infância desde sua história, e a relação entre família, e sua importância na educação 

para assim entender o significado atribuído à infância e a relação com o processo de 

ensino e aprendizagem. Dessa forma será analisado, por meio educação, o seu papel 

exercido no decorrer da história da criança, o sentimento da mesma e o seu tratamento 

em relação ao adulto em diferentes aspectos por ela vivenciados e sua descoberta no 

período da história, fazendo uma comparação da vivência atual, o que mudou nesse 

percurso histórico, até os dias de hoje.  

Assim sendo, é de fundamental importância destacar que, para fundamentar 

teoricamente este trabalho, faremos uso das considerações do historiador Philippe 

Ariès, “História Social da Criança e da Família” (1978) que será de grande relevância 

no uso de seus conhecimentos sobre conceitos de infância, que começam a partir do 

século XII, fazendo assim uma análise sobre a descoberta do sentimento para com a 

criança, o comportamento na época, além da relação da família no contexto social, e 

assim não se limitou em descrever sobre os fatos marcantes ocorridos a partir desse 

período. 

Na mesma linha de Kuhlmann Júnior, "Infância e Educação infantil uma 

abordagem Histórica” (1998), o referido autor destaca-se em sua dedicação com a 

pesquisa, principalmente na área da educação infantil que contribui para analise desse 

estudo, ao descrever sobre a educação, infância no contexto histórico. Em face do 

cenário dessa pesquisa sobre o sentimento de infância, verifica-se ainda abordagens 

histórica contribuída através dos estudos de Ramos em “A História trágico-marítima 

nas embarcações portuguesas do século XVI” (1979) além de trazer uma abordagem 

que será de suma importância para essa pesquisa, devido a sua relevância há que se 
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considerar o período de violência sofrido pelas crianças a bordo de um navio 

português submissos a ordem da coroa, posto ao trabalho escravo, e a desvalorização 

com a vida. 

Para além de outros estudiosos que partem desse mesmo princípio e ideias 

com base ao tema da pesquisa, temos também Andrada, em sua pesquisa “Tecendo 

os fios da infância’ (2010), conduz de maneira esclarecedora em sua pesquisa sobre 

a infância, discorrendo sobre abordagens de grande relevância para contribuição 

deste estudo. Pode-se afirmar que, em razão do contexto atual em que vive a 

sociedade levando em consideração as diferenças sociais, em relação com a criança, 

a pobreza, discriminação a falta de afeto, sendo o ser não compreendido, o tema 

relacionado será de grande valia para o despertar da consciência, não só em sala de 

aula, como também da sociedade e família.  

Sua relevância também caminha para entender uma história de infância que foi 

marcada de maneira impactante, vivendo ao longo destes anos o mais descaso e 

conflito com sua identidade, e assim, diante da crescente necessidade para solucionar 

maneiras para que não haja ruptura da infância da criança, sendo que a diferença 

entre adultos e criança por sua maioria era nula, quando seu tratamento era visto e 

tratado da mesma forma, tratamento esse envolto de uma sociedade em diferentes 

classes sociais, tendo uma relação em diferentes aspectos de vivência, porque fez 

parte de cada pedaço que nos envolve, a história da infância sendo relacionado nesse 

aspecto que compõe toda uma sociedade. Pensando a relevância desse aspecto, os 

autores acima citados afirmam sobre esse ponto “A história da infância seria então a 

história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade, 

e a história das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e com a sociedade”. 

( KUHLMANN JR. e FERNANDES, 2004, p.15). 

Este artigo está estruturado em três etapas que permeiam na análise sobre a 

história da infância. Na primeira parte, uma história sem infância, será abordado 

acerca do período de descaso, desprezo, e a pouca importância para com criança 

diante da sociedade, período sofrido vivido pelos pequenos, fazendo assim, uma 

reflexão do sentimento de infância sendo desvalorizado, acerca dos séculos XII e XVII. 

Na segunda, um período de conflito e abandono, onde será discutido a cerca dos 

casos de abandono das crianças sujeitas a violência das ruas, o que levava a 
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mortandade de muitas no período medieval, assim, comenta-se com frequência sobre 

a roda dos expostos, dispositivo criado pelos religiosos para sanar as causas de 

abandono que levavam a morte das crianças antes do batismo religioso, o que causou 

inquietação. 

Na terceira parte, A importância da educação e a colaboração da família no 

processo de ensino e aprendizagem, observando o cenário de convivência, sobre a 

família como o fator principal na descoberta do sentimento de infância da criança, além 

da importância em seu desenvolvimento com a construção da identidade e 

personalidade. O processo de educação será analisado o contexto social sobre a 

maneira estabelecida para o ensino, e a importância da educação para o 

desenvolvimento da criança na perspectiva histórica.  

 

2 UMA HISTÓRIA SEM INFANCIA 

A infância é uma parte bastante importante na vida de uma pessoa, em que 

suas lembranças se tornam um marco levado até os últimos dias de suas vidas, sejam 

boas ou ruins, e de todo modo parte de algo que venha ser inesquecível por envolver 

sentimentos de um adulto que um dia foi criança e, por isso, guarda sua caixinha de 

lembranças com melhores momentos, sendo paparicado pelos familiares, seu primeiro 

brinquedo, amigos e brincadeiras, mas nem sempre foi deste modo quando 

observamos ao longo dos séculos XII a XVII.  

Levando-se em consideração os aspectos atribuídos no estudo de Philippe 

Ariès no segundo capitulo de seu livro História social da criança e da família em seu 

segundo capitulo “A Descoberta da Infância”, comenta-se com frequência, a respeito 

das diferenças e tratamento para com a criança, sendo ela vista como adulto ou um 

adulto em miniatura. Em um mundo em que não havia lugar para a infância, vivendo 

num contexto social de desvalorização e descaso, algo que vem a ser distante do que 

imaginamos ser infância. sendo representada de forma igual ao adulto, é notório que, 

a inserção precoce da criança no mundo adulto nesse período é constante, sendo 

explorada e representada como ser humano, pessoa que não agrega valor, além de 

seu trabalho. Entretanto, sem as experiências e capacidade para lidar com os 

problemas ocorridos na sociedade, mas que ainda assim, era inserida no mesmo 
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trabalho pesado, de modo que até suas vestimentas eram iguais às dos adultos, 

negando-a o direito de viver uma infância.  

É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo. 

uma miniatura otoniana do século XI nos dá uma ideia impressionante 

da deformação que o artista impunha então aos corpos das crianças, 

num sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e de 

nossa visão.” (ARIÈS, 1978, p. 17) 

A criança no século XI tinha sua representação como destaque em quadros, 

em sua nudez era exposta e seus traços não se distinguia ao do adulto, apenas sendo 

diferenciada pelo tamanho, como pequenas miniaturas, pequenos corpos nus, junto 

ao adulto pintados em quadros, algo distante do que se entende por criança, como 

afirma Ariès (1978) de que não existem crianças caracterizada por uma expressão 

particular, e sim homens de tamanho reduzido. 

Observa-se, deste modo, que a infância era algo inexistente, descartada, sem 

valor, sem importância e, além disso, era considerada um problema, como cita o autor: 

“havia tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática” (ARIÈS, 1978, p.21) 

percebe-se, portanto, que, em virtude do que foi mencionado, os pequenos em sua 

minoria chegaram à fase adulta. Embora esse conceito seja antigo, infelizmente nota-

se que ainda está presente, apesar dos progressos sociais, ao examinar alguns 

aspectos, e fazendo uma análise da sociedade desse atual século, a criança por 

muitas vezes ainda é desvalorizada, quando olhamos o abandono crescente devido a 

pobreza, a diferença de classe social, o que leva a muitas em sua pouca idade iniciar 

de forma precoce no âmbito do trabalho, o que chamamos de trabalho infantil, e por 

outro lado, casos de violência como a exploração do adulto contra menores, dando a 

entender que para alguns, ainda sim vivem uma história sem infância.  

Um período de verdadeiro terror iniciou-se para os pequenos no século XVI, 

quando olhamos o texto escrito por Ramos em “A História trágico-marítima nas 

embarcações portuguesas do século XVI” (1979). Período ainda mais assustador, 

levada a bordo nas embarcações, obedecendo a ordem da coroa, que fazia acepção 

de cada uma criança sendo classificadas como objeto a ser usado como garantia de 

que não viesse a sofrer nenhum prejuízo em seus cofres. Prejuízo que caiu sobre os 

pequenos sem infância, quando sendo ainda criança, explorada, apanhava e sofriam 
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abusos sexual, por capitão que exercia poder sobre elas sem nenhum valor 

sentimental, com isso, sua morte era insignificante, o que acontecia frequentemente.  

A infância era desconhecida, substituída pelo caos da violência sofrida abordo 

de um navio, criança escravizada, ou vendida que partilhava do mesmo sentimento 

que não era de viver uma infância feliz, mas sim, o medo da violência que lhe 

aguardava todos os dias. Num período de transição, enquanto uns pais vendiam seus 

filhos na esperança de que houvesse um aumento na renda familiar, os pobres 

urbanos eram os mais recrutados.  

A infância de seus filhos fora vendida e vencida pelo peso da necessidade em 

seu lar. Nesse sentido, por outro lado a preocupação da coroa portuguesa que se 

inquietou com o aumento de judeus em sua terra, deste modo, para não perder o 

controle, tomou uma atitude que causou dor aos pais judeus que passou a viver um 

período em que choravam as perdas de seus filhos, os judeus sentiram a dor de ter 

os filhos arrancados de seus braços, para assim viver o processo de agonia longe de 

sua família, e ter que conviver com a saudade dos pais que era permanente sentida 

pelos pequenos, levando dentro de si um pouco de esperança de voltar para casa, 

mantendo acesa em meio ao terror da violência servindo de mão de obra. Segundo 

Ramos (1979 p.25) 

O método cruel significava simultaneamente um meio de obter mão de 

obra e de manter sob o controle o crescimento da população judaica 

em Portugal. Estas ao contrário das recrutadas entre as crianças 

carentes portuguesas eram jogadas nos navios à revelia de seus pais 

e representavam para estes grande perda afetiva. 

Em virtude do cenário de violência a bordo nos navios, a mortalidade era alta e 

simplesmente natural, insignificante, sujeitas a invasão de piratas e ao naufrago, que 

lhe custava a vida já sofrida, o que leva a ideia da inexistência de um sentimento pela 

infância, daqueles que vinham inocentemente ao mundo sem nenhuma maldade, 

sendo representada como uma história sem infância. 

 

UM PERÍODO DE CONFLITO E ABANDONO  

O conflito surge como um turbilhão de sentimento em constante guerra, na 

busca por compreender ou entender o certo ou errado, na tomada de decisões 
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indesejada, por que a necessidade de solucionar o problema que surge em situações 

difíceis passa a ser prioridade, mesmo que seja dolorosa a decisão, a necessidade de 

solucionar vence a angustia da dúvida em conflito, e a decisão que partiu de várias 

mulheres foi tomada, abandonar seus filhos. Crianças que seria motivo de vergonha 

diante da alta sociedade por gravidez indesejada, passa a viver o descaso e violência 

das ruas, e herdou o conflito que agora passa a ser seu aliado na luta pela 

sobrevivência, que em sua maioria não era vencida. 

Nessa perspectiva visando entender as causas que muitas das vezes fizeram 

com que as crianças fossem prejudicadas no contexto familiar, pela ausência, o 

abandono ao longo de seu desenvolvimento, voltamos ao século XVII e XVIII, olhando 

o contexto social no período colonial das famílias dessa época, as dificuldades eram 

constantes para os pequenos, as famílias passavam por necessidade em seu lar, 

outrora, por gravidez indesejada e até mesmo abusos sexual que resultava em uma 

gravidez, assim, a criança vinha ao mundo tendo sua importância mínima, e a pratica 

do abandono passava a ser algo bastante comum desde o seu nascimento.  

Seguindo nesse sentido as dificuldades da criança sofrida desde o seu primeiro 

ano de vida, abandonada nas ruas, sujeita a fome e violência, praticas comum, fruto 

do abandono que se repetiam e aumentava cada vez mais, o que resultava num índice 

alto de mortandade infantil, o que causou incomodo para os católicos da época, que 

não aceitava o fato dos menores morrerem sem o sacramento cristão, como afirma 

Torres, (2006, p.104) O abandono dos menores era fator de indignação para os 

católicos. A compreensão de alguns era de que os inocente enjeitados que morriam 

sem receber o sacramento cristão não poderiam ser penalizados por erros e faltas 

cometidas pelos pais e que provocam o seu abandono. Os bebês deixados nas 

calçadas e ruas morriam sem receber o batismo, fator de inquietação para o clero e 

os católicos.  

A inquietação que afligia uma parte da sociedade como os religiosos, trouxe 

oportunidade para as crianças de não viver mais sobre os riscos das ruas, quando 

foram criadas instituição de caridade para assim abrigar os menores. Nesse contexto 

surgi um dispositivo na intenção de solucionar os casos de abandono que levava as 

crianças a morte, assim, recebia as crianças abandonada pela própria família e mães 
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precoces vítimas de gravidez indesejada, até nas famílias mais favorecidas na época. 

De acordo com Freitas, (2003, p.53) 

o sistema de rodas de expostos foi inventado na Europa medieval. 

Seria ele um meio encontrado para garantir o anonimato do expositor 

e assim estimulá-lo a levar o bebê que não desejava para a roda, em 

lugar de abandoná-lo pelos caminhos, bosques, lixo, portas de igreja 

ou de casa de família, como era o costume, na falta de outra opção. 

Assim procedendo, a maioria das criancinhas morriam de fome, de frio 

ou mesmo comidas por animais, antes de serem encontradas e 

recolhidas por almas caridosas.  

A roda dos expostos surge na Europa na idade média como citado, em formato 

de cilindro tinha uma abertura proporcional para a entrada da criança, apregoado a 

parede ou na janela da casa de caridade, e à medida que a roda girava uma sineta 

era tocado para avisar que ali foi deixado uma criança, e assim funcionava o sistema 

da roda dos expostos dando assistência, e abrigo. Ainda de acordo com Torres (2006, 

p.107) a criança era encaminha a uma ama-de-leite e depois a uma ama-seca ou de 

criação (requisitada entre as expostas) que cuidava do menino ou menina ate os sete 

anos de idade.  

O período que marcou casos de abandono foi solucionado através das 

instituições de caridade, mas ainda assim, nota-se a desvalorização para com as 

crianças mais pobre, quando as diferenças de classe sociais agi de maneira desigual, 

quando o tratamento da criança abanada por mães de classe mais alta era 

diferenciado. Deste modo debate-se muito ainda sobre casos de abandono diante da 

sociedade atual, que é de conhecimento que ainda que o tempo tenha mudado, as 

diferenças de classe social ainda são distantes uma da outra, quando as famílias mais 

pobres em situações de desespero acabam abandonando seus filhos, que passam a 

viver na rua ainda sujeito a violência. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO E A COLABORAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A criança é um ser humano, pessoa no início da sua vida, e ao seu tempo vai 

se desenvolvendo e aprendendo, conhecendo sentimentos, afeto, brincadeiras, tendo 

a necessidade de sempre está correndo para conhecer o novo, entender o que faz 
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bem e o que lhe faz mal, o “NÃO PODE” que é recebido diariamente, muitas das vezes 

faz com que faça birra, e até o choro como uma forma de chamar atenção. Por que 

quando criança, o egoísmo se torna aliado e tudo a sua volta se torna seu, por querer 

tudo só para si, mas que, ao seu tempo, vai descobrindo sua identidade, sua 

personalidade que aos poucos vai se formando com a ajuda presente de seus 

familiares, que é de fundamental importância, para que no futuro se torne um adulto 

responsável e que agrega valor para a sociedade, Nesse sentido entende-se que é 

dentro do contexto familiar que surge os primeiros sentimento, o afeto e valores no 

espaço da convivência familiar.  

Os laços familiares construído, a princípio a criança tem seu primeiro contato 

diretamente com a mãe onde manifestado uma ligação através de sentimentos, assim 

quando a criança nasce e a medida em que se desenvolve fisicamente, vai 

conhecendo o primeiro sentimento em uma relação de afeto entre mãe e filho, deste 

modo no período XVI da descoberta da infância a criança passou a ser notada, quando 

as mulheres passou a perceber os pequenos e sua graça, que assim, receberam 

atenção, o que Ariès (1986, p. 159) chama de ‘paparicarão’, um termo usado até os 

dias atuais. 

Nada é mais importante do que a educação, um recurso capaz de proporcionar 

grandes avanços para o desenvolvimento de uma pessoa, além da qualidade de vida 

é a garantia de um futuro promissor diante de uma sociedade cheia de desafios, sendo 

a mesma que molda o cidadão a viver com o que a mesma proporciona. Nos primeiros 

anos de vida, quando criança surge o primeiro contato com a educação, sendo 

direcionada pela família, logo conhece um espaço cheio de possibilidades capaz de 

proporcionar o acesso ao novo a ser conhecido, o saber e o conhecimento que a 

escola oferece.  

Visando o contexto social sobre a maneira estabelecida para o ensino, e a 

importância da educação para o desenvolvimento da criança, a família e a escola tem 

um papel de fundamental importância, uma relação que vem se superando devido as 

dificuldades encontradas na sociedade, quando se busca conhecimento com o intuito 

de que haja mudança na vida cotidiana, o interesse pelo saber, e saber mais como 

uma forma de se encaixar e mudar uma sociedade sendo a educação prioridade como 

ferramenta fundamental para aqueles que almeja assumir a sua condição de cidadão 
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em saber das leis e seus direitos na sociedade, sendo que educação e sociedade 

estão ligadas, a educação como o fator principal que transforma toda uma sociedade, 

e a vida familiar possuem uma extensa importância para contribuição para educação 

das crianças que por muitos anos foi inserido as atividades dos adultos. 

A vida em família, até o século XVII, era vivida em público, ou seja, não havia 

privacidade de seus membros, até mesmo no tocante à educação das crianças. Tudo 

ocorria no movimento de uma vida coletiva e as famílias conjugais se diluíam nesse 

meio. O grupo familiar era eminentemente societário. As funções educativas nesses 

grupos ficavam a cargo do grupo como um todo e se estendiam desde o processo de 

socialização das crianças até o ensino formal. De modo geral, a "transmissão de 

conhecimentos e a aprendizagem de valores e costumes eram garantidas pela 

participação da criança no trabalho, nos jogos e em outros momentos do cotidiano da 

vida dos adultos. (ANDRADE 2010, p. 49). 

Nota-se deste modo, que a educação que as crianças recebia era através do 

convívio entre sociedade e família, pela participação nas práticas do cotidiano, uma 

junção de atividades em comunhão entre família e sociedade, para educar os menores 

devido a sua relevância na sociedade, o que envolve tudo ao redor em seu cotidiano, 

inserindo-a como participante principal, tendo os cuidados necessários da educação 

social e da família, capaz de aprender a cultura vivenciada no seu cenário de convívio, 

que ao contrário do que se pensa os adultos do século XI, em que sua sobrevivência 

era problemática, há que se considerar que a criança é o futuro para o 

desenvolvimento da sociedade, com isso, faz com que a mesma seja contribuinte para 

o crescimento social, assim necessário que venha ser prioridade. Nessa perspectiva, 

a família é quem dá o ponto de partida no processo de educação da criança, e a escola 

dá continuidade com objetivo de fundamental importância para o processo de ensino 

e aprendizagem. 

 Para Reis (2007, p.6) “escola nunca educará sozinha, de modo que a 

responsabilidade educacional da família jamais cessará. Uma vez escolhida a escola, 

a relação com ela apenas começa”. É preciso o diálogo entre escolas, pais e 

filhos. Consequentemente, em suma, ambos família e a escola estabelecem relações, 

tendo em vista o papel de exercer as contribuições no processo de ensino e 
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aprendizagem, a fim de preparar a criança na formação de caráter, as relações e 

experiências para o mercado de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado os expostos analisados ao longo da pesquisa, entender todo processo 

vivenciado pelas pequenas crianças, levando –se em consideração o fator principal, 

que é o despertar da consciência que precede aos dias atuais sobre o tratamento da 

criança. Nessa perspectiva, pode assim afirmar que a desvalorização com a criança 

ainda segue presente quando voltamos o olhar para o índice de violência com a 

criança, que infelizmente tem sido de forma crescente. O abuso sexual ocorrido até 

mesmo dentro do convívio familiar tem privado muitos desses pequenos a viver uma 

infância saudável, tendo num futuro o fardo de carregar o trauma como uma marca a 

ser superada, quando não tem sua vida interrompida nesse percurso. A partir da 

observação dos aspectos analisados, o conflito familiar vivenciado em decorrência da 

pobreza tem tirado muitas crianças da escola, que tem sido substituída pelo trabalho, 

embora a lei venha assegurar que toda criança tem direito a educação, sendo ela o 

fator principal para melhoria de vida, sendo que ainda restam dúvidas sobre a 

qualidade de ensino oferecida.  

Pode-se afirmar então a necessidade de entender que o propósito é fazer com 

que a criança almeje uma infância que a possibilite o acolhimento, a liberdade de 

brincar, se expressar à sua maneira, ser protegida e paparicada de maneira que não 

venha sofrer, tendo sua infância excluída, perdendo etapas importantes de sua vida 

como criança. Ainda que a história das pequenas crianças seja em um período de 

sofrimento e desvalorização, o cenário atual nos da uma ideia de que mesmo que haja 

dificuldades e pessoas ruins, que impedem a infância de muitos desses pequenos, a 

esperança de que através da educação é possível transformar o pensamento que 

diminui o valor da criança. A escola como formadora no processo de ensino e 

aprendizagem acolhe e encaminha, sendo percursora das transformações futuras que 

ocorrerão por meio da educação. 
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RESUMO  

A inclusão de crianças com Transtorno Espectro Autista na rede de ensino seja pública 
ou privada é uma garantia de direitos e se faz necessários estudos e apoios para 
assegurar a qualidade e os mecanismos que possibilitem a melhoria do ensino para 
essas crianças. Em 14 de março de 2020 foi identificado o primeiro caso de covid-19 
em Sergipe. Em consequência da pandemia, foi proibido o acesso dos alunos e 
professores às escolas, e deste modo foi preciso adaptar a forma virtual de ensino. 
Tendo em vista essa nova realidade em que os pais com crianças com autismo 
precisaram se adequar, surge assim o seguinte questionamento: como foi a relação 
de ensino entre os professores e os pais que ficaram responsáveis para garantir o 
ensino remoto dos filhos durante o período pandêmico? Para o desenvolvimento do 
estudo será necessária a pesquisa bibliográfica e a de campo, realizada a abordagem 
qualitativa e como técnicas de coleta serão utilizados os dados das entrevistas 
aplicadas com três famílias de criança com Transtorno Espectro Autista da rede 
pública, sendo considerado um estudo de caso, que serão analisados por meio da 
análise de conteúdo. Diante disso, o presente artigo objetiva analisar os reflexos da 
pandemia na educação dos estudantes com autismo e como as famílias e os 
professores lidaram com essa situação. Esse trabalho se justifica pelos motivos acima 
citados — social, científico, original e pertinente — e também pela importância da 
pesquisa em lacuna teórica encontrada a respeito dos reflexos da pandemia Covid-19 
no ensino de crianças com Transtorno Espectro Autista.  

Palavras-chave: Autismo. Ensino. Família. Pandemia. Professor.  

  

ABSTRACT  

The inclusion of children with Autistic Spectrum Disorder in the education system, 
whether public or private, is a guarantee of rights and studies and support are needed 
to ensure the quality and mechanisms that enable the improvement of education for 
these children. On March 14, 2020, the first case of covid-19 was identified in Sergipe. 
As a result of the pandemic, access of students and teachers to schools was prohibited, 
and thus it was necessary to adapt the virtual form of teaching. Given this new reality 
in which parents with children with autism needed to adapt, the following question 
arises: how was the teaching relationship between teachers and parents who were 
responsible for ensuring the remote teaching of their children during the pandemic 
period ? For the development of the study, bibliographical and field research will be 
necessary, using a qualitative approach and as collection techniques, data from 
interviews will be used with three families of children with Autistic Spectrum Disorder 
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in the public health system, being considered a case study , which will be analyzed 
using content analysis. Therefore, this article aims to analyze the effects of the 
pandemic on the education of students with autism and how families and teachers dealt 
with this situation. This work is justified by the reasons mentioned above — social, 
scientific, original and pertinent — and also by the importance of research into a 
theoretical gap found regarding the consequences of the Covid-19 pandemic in the 
teaching of children with Autistic Spectrum Disorder.  

Keyword/Motsclefs/Palabrasclave:. Teaching. Family. Pandemic. Teacher.  

  

1 INTRODUÇÃO  

A inclusão escolar tem um papel importante na evolução e desenvolvimento 

sócio emocional e psicológico de alunos com deficiência, desenvolvendo capacidades 

pessoais, a ausência dessa inclusão impacta na aprendizagem, comunicação e 

socialização das crianças com deficiência. A inclusão de crianças com Transtorno 

Espectro Autista na rede de ensino seja pública ou particular assegure o que for 

preciso para um aprendizado com qualidade e os meios que possibilitem a melhoria 

do ensino para essas crianças. Hoje, a pessoa com Transtorno Espectro Autista (TEA) 

tem garantia de acesso às políticas públicas e a todos os direitos já consagrados às 

pessoas com deficiência. Hoje não é mais aceitável a recusa da admissão do indivíduo 

com autismo em planos de saúde privados, por exemplo. Também a escola pode 

sofrer sansões por não aceitar a matricula do aluno com o distúrbio.  

Conforme a Cartilha do TEA, elaborada em 2019, pelo instituto OLGA KOS de 

Inclusão Cultural, do estado de São Paulo, o TEA:  

É uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico identificado 

por uma gama de características variáveis. Dentre elas, podemos citar 

a dificuldade de comunicação e interação social, atraso no 

desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial e 

comportamentos metódicos ou repetitivos.8  

A Lei n.º 12.764/2012, conhecida como “Lei Berenice Piana” institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

assegurando o acesso a serviços de saúde, incluindo análise prévia, acolhimento por 

profissionais habilitados, nutrição adequada, atendimento no campo da saúde e 

 
8 Instituto Olga Kos. Cartilha do transtorno do espectro autista. Disponível em: 
https://institutoolgakos.org.br/institucional/cartilha-tea/ Acessado em7 de outubro de 2021.  
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informações que ajudem na descrição do diagnóstico e no tratamento. Vale ressaltar 

que a criança com esse distúrbio tem hoje também seus direitos assegurados pela Lei 

brasileira de Inclusão n.º 13.146/2015 conhecida como Estatuto da pessoa com 

Deficiência, é um conjunto de normas destinadas a assegurar e promover em 

igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e a cidadania.  

As famílias de crianças com TEA precisaram se adaptar ao novo cenário 

educacional trazido pela covid-19. Em março de 2020, de acordo com informações 

constatadas no site do Governo de Sergipe foi confirmada a primeira ocorrência de 

covid-19 no Estado, no que lhe concerne acabou não somente afetando o contexto 

educacional, como o social.9 Segundo publicação realizada em abril do ano de 2021, 

no site oficial da Marinha do Brasil, as famílias que possuem pessoas que apresentam 

esse distúrbio têm sofrido impactos durante a quarentena. As mudanças diárias e 

restrições do presente cenário aumentaram notadamente os problemas dessas 

famílias. Além disso, as interrupções da rotina causadas aos indivíduos com TEA pela 

pandemia como a descontinuidade do tratamento terapêutico e diminuição das 

interações sociais podem ter efeitos negativos, visto que, apresentam despreparo para 

conviver com as transformações diárias, acabam manifestando sinais de 

desassossego, estresse e, até mesmo, comportamento agressivo.10  

As famílias com crianças com tal disfunção, que lutam pela garantia de direitos 

de ensino presencial dos seus filhos, sejam na rede pública ou privada, precisaram 

também, de forma e maneira especial se adequar ao novo cenário. Tendo em vista 

essa nova realidade em que os professores e pais dessas crianças precisaram se 

adequar, assim surgiu o seguinte questionamento: desta forma, como foi à relação de 

ensino entre os professores e os pais que ficaram responsáveis para garantir o ensino 

remoto dos filhos durante o período pandêmico?  

Diante disso, o presente artigo objetiva entender e sugerir diretrizes focadas 

nas famílias, professores e gestores de escola que ajudem na inclusão destas 

 
9 Sergipe Governo do Estado - Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Sergipe confirma primeiro caso de coronavírus. 
2020. Disponível em: https://www.saude.se.gov.br/governo-de-sergipe-confirma-primeiro-casode-coronavirus/ Acessado em 7 
de outubro de 2021.  
  
10 Ministério da Defesa – Saúde Naval – Marinha do Brasil. A pandemia e os impactos para as famílias com pessoas 
autistas 2021. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/saudenaval/autismo-coronavirus Acessado em 7 de outubro de 2021.  
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crianças. A motivação para esse trabalho tem base social, científico e se justifica pela 

necessidade de entender e analisar os reflexos da pandemia provocada pelo Covid-

19 no ensino de crianças com Transtorno Espectro Autista.  

Para o desenvolvimento do estudo foi necessária a pesquisa bibliográfica e a 

de campo, realizada a abordagem qualitativa e como técnicas de coleta foram 

utilizados dados das entrevistas aplicadas com três famílias de crianças com 

Transtorno Espectro Autistas sendo 2 (duas) da rede de ensino Municipal e 1 (uma) 

da Estadual, sendo considerado um estudo de caso, que serão analisados por meio 

da análise de conteúdo.  

O estudo foi iniciado com uma revisão bibliográfica que ajudou levantar 

conceitos sobre o tema em discussão. De acordo com Noronha e Ferreira (2000), a 

revisão bibliográfica são reflexões que avaliam a obra documental em delimitado tema 

dentro de uma configuração, dando um entendimento amplo sobre um relato ou 

referência a uma situação presente sobre um tópico avaliado. Logo em seguida, foi 

realizada a pesquisa de campo. A pesquisa de campo é necessária e conforme Fuzzi 

(2010) trata dos acontecimentos no momento que eles acontecem e se caracteriza 

pelas investigações com colhimento de elementos, em domínio.  

Como abordagem da pesquisa foi escolhida a qualitativa, que segundo 

Malhotra (2001), reitera que a pesquisa qualitativa fornece uma melhor apreensão do 

enredo do problema, diferente do estudo quantitativo que mostra dados em números. 

Como meio de coleta de dados foram utilizadas entrevistas que segundo Gil (1999), é 

a prática onde o pesquisador tem um contato mais íntimo com a pessoa que fornece 

informações pertinentes a pesquisa, é a prática de pesquisa mais utilizada no meio 

social por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Já o estudo de caso 

para Yin(2001), é a prática investigativa que viabiliza uma maneira específica para 

entender o que se processa com o conteúdo do estudo no seu desenvolvimento. Por 

fim, este artigo esta constituído nas seguintes partes: a primeira está à introdução, 

descrição do assunto, explicar o problema, o objetivo do estudo. Na segunda parte 

tem-se o desenvolvimento, o arcabouço teórico sobre o tema. Na terceira e última 

descrevem-se as considerações finais.  
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2. História da educação para criança com TEA  

A Educação Especial no Brasil tem seu início histórico os anos finais do século 

XIX, quando se instaura um processo de educação para cegos, com objetivo de incluir 

este público nas intervenções educacionais. Já nas primeiras décadas do século XX, 

a sociedade vivia um processo de modernização e necessitava de mão de obra 

qualificada e consequentemente os arranjos educacionais foram se adaptando as 

necessidades, também neste período surgem práticas inovadoras e inclusivas na 

educação. Foi no século XX que a educação especial mais evoluiu tanto nas práticas 

pedagógicas quanto nas legislações que regem e protegem o acesso das pessoas 

com deficiência na escola.  

Conforme Camargo e Bosa (2009), na bibliografia brasileira mostra que a 

maioria dos profissionais da educação não se sentem aptos para trabalhar a inclusão 

escolar, é essencial para a inclusão que tudo ocorra de maneira aceitável, para muitos 

professores, a viabilidade de integração de crianças com deficiência se refere àquelas 

que não precisam de uma reformulação e adequação da escola. Sendo assim, no que 

concerne à educação inclusiva, a educação especial mostra-se totalmente associada 

à necessidade de ser pesquisada e aprimorada juntamente com estratégia que 

estejam amplamente ligadas a classe comum.  

A educação especial perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades 

de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus alunos serviços, recursos e 

estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Nesse 

contexto, deixa de ser um sistema paralelo de ensino, com níveis e etapas próprias 

(MACHADO, et al., 2010, p. 06). Para Mantoan (1997), introduzir uma pessoa com 

deficiência não ocorre exclusivamente porque ela está favorecida por um conjunto de 

leis de decretos, garantir um aluno com deficiência intelectual na mesma sala de aula 

de alunos sem o problema, não garante a inclusão, pois, a inclusão não se dá apenas 

pela presença física, mas pela competência da escola trabalhar com as desigualdades 

de seus alunos.  

Dessa forma, os aspectos que procuraram para reduzir os desafios dessas 

pessoas, surgiram no ambiente escolar e, depois, passaram a ser estudadas com mais 

cuidado para ser possível chegar para outras esferas. Especialmente no continente 
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europeu que os passos iniciais rumo ao acolhimento às pessoas com autismo foram 

dados, pensando mudar as ações das classes sociais, e se concretizar em medidas 

para educar. Essas ações foram se espalhando, e levadas para a América do Norte e 

sequencialmente para outras nações. (MAZZOTA, 2005).  

Porém, vale lembrar que no Brasil para que pessoas com deficiência 

conquistassem os seus direitos foi percorrido um longo caminho, vários movimentos 

foram realizados com intenção de justificar e legalizar o direito ao aprendizado a todos 

aqueles que apresentassem necessidades educacionais especiais buscando formas 

de acabar com o preconceito nas escolas, acreditando uma escola inclusiva tendo em 

vista que a escola deve ser por perfeição o local principal para essa inclusão. A LBI 

do artigo 27 da lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015 ressalta que:  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 

e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem.  

Nesse ponto de vista, a escola deve receber todos os alunos que têm algum 

nível de dificuldade em aprender, visto que o direito a educação escolar é um direito 

do ser humano, que embasa o desenvolvimento do cidadão, e a sociedade é uma 

parte importante na construção da educação, de acordo a Constituição Federal de 

1988 em seu art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.”  

Em conformidade, a educação é fundamental para a formação da pessoa, 

sendo uma peça que transforma a sociedade e nesse curso é possível inserir todos 

na transformação da sociedade e nesse processo podemos incluir todos sem 

intolerância, sem separação de qualquer classe, esquecer as diferenças que sempre 

se fizeram presentes no Brasil.  

2.1 A importância da educação para crianças com TEA  
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do 

neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações 

comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de 

comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório 

restrito de interesses e atividades. O autismo é separado em três categorias, leve, 

moderado e severo. Cada um desses níveis tem particularidades e tratamentos 

próprios. Segunda Constituição Federal de 1988, é assegurado o direito a educação 

a todas as pessoas, também a  Lei n.º 12.796, de 4 de abril de 2013, determina que 

creches e escolas que trabalham a educação em seus primeiros anos, ofereçam 

ensino infantil para alunos portadores com transtorno do espectro autista e demais 

dificuldades com aprendizagem.  

Antunes (2008) destaca a importância da inclusão da criança autista no cenário 

escolar, especialmente, ao que pese na maneira de interagir na sociedade, pois, uma 

das características básicas do autismo, é a dificuldade no relacionamento social. O 

autor também destaca que, quanto mais rápido uma criança for inserida no convívio 

escolar, mais rápido ela poderá se desenvolver e, com mais facilidades, assim, esse 

portador de TEA, provavelmente, terá uma vida melhor que lhe possibilite outras 

oportunidades.  

Com base no discernimento do autor, o presente trabalho destaca que crianças 

que tem um diagnóstico antecipado, poderão ter um convívio escolar melhor se 

inserido no contexto escolar desde muito novas, isso porque muitas crianças autistas 

acabam que interagindo melhor com crianças da mesma idade e também incluindo 

rotinas que estimulem elas através de atividades que traga significado para as 

mesmas, sabemos que independentemente se a criança que tem autismo ou não, 

cada criança carrega consigo diferente tipo de necessidades é de fundamental 

importância estabelecer esse processo de desenvolvimento de habilidades e 

competências que ajudem no processo da adaptação dessa criança na escola.  

  

2.2 Desafios na educação em tempos de pandemia para crianças com TEA  

A situação de pandemia ocasionou uma série de iniciativas e adaptações na 

área da educação. Ajustar as mudanças à realidade é um desafio, principalmente para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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o aluno autista, que precisa de previsão para o dia a dia. Os alunos com TEA da 

mesma forma devem receber atenção especial no replanejamento das aulas on-line, 

para que possam sentir conforto, segurança e receptividade. É fato que a tarefa de 

promover a inclusão educacional torna-se ainda mais complexa neste momento de 

distanciamento e isolamento social, uma vez que deve se tratar da inclusão, partindo 

das necessidades e especificidades apresentadas pelos alunos e pelos profissionais 

visando atender as demandas trazidas pelos alunos, familiares, dentre outros de um 

modo integrado e participativo (UNESCO, 2020).  

A família precisa olhar com atenção os modos das crianças no sentido de 

aprender detalhes que lhe são próprios e a comunicação com as instituições 

educativas sobre esses dados observacionais precisam ser eficientes, de modo que 

possam servir como indicativos de seu ponto de amadurecimento, e, dessa forma, 

poder ajudá-las em seu curso constante de desenvolvimento de competências integral 

e experiências. Assim sendo, a falta de informação gera um descaso e um desconforto 

na inserção de autistas, pois eles não se sentem acolhidos no âmbito social e 

educacional. Logo, é um grande desafio para eles mesmos quebrarem esta barreira 

que criaram para se socializarem, pois, devido as suas dificuldades de socialização e 

por não se sentirem bem acolhidos dentro desses espaços, tendem a se fecharem em 

seu próprio mundo (SADOCK, SADOCK, RUIZ, 2017).  

Arantes (2006), o estímulo da construção de lugares e atividades na educação 

de crianças que viabilizem a convivência igualitária, com as escolas fechadas as 

famílias começaram um processo de argumentação sobre o que fazer diante de uma 

circunstância fora do comum que obrigou a sociedade ao isolamento.  

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

O trabalho foi construído a partir das entrevistas realizadas com três famílias 

de crianças com Transtorno Espectro Autistas. Duas dessas crianças estudam na 

Rede Municipal e uma na rede Estadual. As famílias serão identificadas como famílias 

A rede municipal de ensino, B rede municipal de ensino e C rede estadual de ensino, 

para preservar a imagem delas. A entrevista começa com o seguinte questionamento 

para as famílias: Sobre como foi à inclusão do seu filho no processo educacional, 
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houve adaptação durante as aulas remotas? Se as crianças tiveram alguma 

dificuldade com esse tipo de aula. Para a Família A:  

O processo de inclusão dela na escola foi muito difícil, eu tenho duas 

filhas então queria colocar juntas na mesma escola, minha filha mais 

velha já estudava em uma escola da rede pública de Aracaju, então fui 

colocar a mais nova na mesma escola.”  

Segundo relato da família A ela foi informada que pelo fato de ter uma filha 

estudando, a vaga para outra seria garantida, fui para entrevista com a psicóloga da 

escola para fazer a matrícula dela, quando ela chegou na parte que pergunta se minha 

filha tinha necessidades especiais, eu falei que sim, que minha filha era autista, ela 

disse, mãe sua filha não se adéqua a escola. Então a mãe da criança da família A 

pediu para ela mudar o discurso e ela falou que não era minha filha que não se adéqua 

a escola, ela como psicóloga deveria saber que a escola é que não se adequava a 

minha filha, me mandaram entrar na justiça, eu sabia que na justiça eu ganharia só 

que eu jamais colocaria minha filha na escola onde foi preciso entrar na justiça, pois 

pensei como ela seria tratada nessa escola.  

Foi então que ela conheceu uma pessoa no prédio que mora, ai ela me indicou 

a escola(T), então ela foi conhecer a escola no período de férias para os alunos, a 

escola estava fechada, mas chegando lá, ela foi recebida pelo Diretor que a levou para 

conhecer o prédio, então ela fez a matrícula, ela se adaptou muito bem a escola, ela 

foi bem recebida por todos e até hoje não tem o que reclamar. A mãe da criança da 

família A, relata que:  

Adaptação foi muito difícil, porque para o autista ouvir áudio era muito 

complicado não funcionava, eu sempre falava para o professor gravar 

vídeos para chamar atenção dela e mesmo assim com os vídeos ela 

não quis parar para assistir, nesse caso se o aluno tiver pais presente 

que sentem muito amor, paciência e determinação conseguiram, se 

não, não conseguiram, porque presencial já é difícil, imagine prender 

atenção dessa criança em frente a um celular para ouvir o professor 

falando, para ela nunca foi interessante, ela fechava os olhos, virava o 

rosto.  

Já para a família B, a resposta foi a seguinte:  

Então algumas escolas da rede pública negaram matriculas, quando 

eu falava que ele era autista elas descartavam, não queriam, e na 

verdade eu demorei um pouco para entender o que era o autista, e 

como eu morava em sitio no interior senti mais dificuldade, para não 

deixá-lo sem estudar, eu fui a uma escola particular de bairro tentar 
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matricular, lá falei que ele tinha autismo, e fomos bem recebidos na 

escola, a professora já tinha noção de como ele era, e já foi adaptando 

com os coleguinhas, incluindo nas brincadeiras e festinhas, ele foi se 

adaptando, mas foi bem difícil, ele chorava muito e eu não sabia direito 

o que era autista, ai a professora já tinha noção e foi me explicando, 

hoje ele estuda em uma escola da rede publica, onde foi bem recebido.  

Ainda de acordo com a família B no que se refere às aulas online a criança não 

conseguiu se adaptar, não queria ouvir os áudios e nem assistir vídeos que a 

professora enviava e mesmo com o retorno remoto ele ainda não esta conseguindo 

se adaptar. Para a família C, no começo não foi fácil, foi preciso um bom tempo para 

que a criança se adaptasse e entendesse que não era possível ir para escola, ele não 

queria estudar pelo celular, não tinha paciência acabava sempre muito irritado e com 

dores de cabeça, foram necessárias algumas mudanças na rotina e conversas para 

fazer com que ele entendesse a nova realidade, eu como mãe participei de todo o 

processo de adaptação.  

Segundo as respostas das famílias entrevistadas algumas crianças não foram 

aceitas na escola, mas conseguiram vaga em outra. O principal desafio em questão 

foi a adaptação das crianças a modalidade remota, e por eles precisarem de atenção 

especial, não tiveram uma boa adaptação, o que demonstra que as escolas precisam 

dedicar mais atenção para esses alunos. Com base no que foi abordado no texto na 

seção 2.3 Desafios na educação em tempos de pandemia para crianças com TEA, 

sobre a inclusão das crianças na escola, foi identificado no relato das famílias à 

dificuldade de conseguir matrículas para seus filhos em alguma rede de ensino público 

com argumentos que seus filhos não se adequavam as escolas, uma das mães relatou 

que foi preciso colocar de início seu filho em uma escola particular onde iniciou seu 

primeiro contato com ensino e aprendizagem até conseguir uma matrícula na rede 

pública onde ele estuda hoje e foi muito bem acolhido.  

Já outra mãe relatou que depois de várias tentativas negadas e frustradas 

conseguiu uma escola pública onde sua filha foi muito bem acolhida. E com relação 

adaptação durante o ensino remoto houve muita dificuldade, as três famílias relataram 

que seus filhos não conseguiram se adaptar ao ensino virtual, não tinha paciência para 

assistir vídeos e ouvir áudios. Dando sequência a entrevista as famílias foram 

perguntadas acerca de: Quais os recursos tecnológicos e ou educacionais que o aluno 

utilizou no processo de inclusão e aprendizagem?  
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De acordo com a família A:  

Ela tem uma professora, acompanhante, sala de recurso que conta 

com a psicopedagoga, terapias, conteúdo adaptado por que ela 

precisa de leitor, pois não sabe ler, ela não falava nada, ela é não 

verbal, e por ela ser não verbal ela não sabe como se expressar, então 

a forma que ela age para as pessoas é agressiva, só que eu não a 

considero agressiva e sim por ela ser não verbal tem dificuldade de 

demonstrar, na escola já conta com os recursos da sala de recursos, 

então é um conjunto, por que entra o diretor, que para falar a verdade 

tiro chapéu pra ele, ele é uma pessoa que acolhe a sala de recurso pra 

mim é essencial eles precisam desse leitor, desse acompanhante, 

minha filha vinha desenvolvendo muito bem, ai veio a pandemia, e 

infelizmente tivemos esse retrocesso, mas a escola passava as 

atividades, vinham os módulos todos adaptados, a professora de 

recurso imprimia, o diretor trazia na minha casa , a gente ia 

acompanhado, a professora passava áudios, vídeos, ai eu ia fazendo 

com ela, só que ela não queria fazer, aquela aula para ela não era 

interessante. Então eu mesma fui adaptando, vinha às questões dos 

módulos eu ensinava através de figuras, e colocando ela para 

responder, é preciso ter alguém em casa para ficar acompanhando, 

porque se não tiver esse suporte não adianta ficar mandando vídeo 

aula e materiais, inclusive durante esse momento pandêmico eu fui à 

escola pedi para que ao menos a sala de recursos fosse utilizada por 

esses alunos com TEA, mas infelizmente não tinha como trazer o 

professor já que estava em aulas online.  

Já a família B:  

No inicio procurei escola para crianças especiais, como não encontrei 

então matriculei em uma escola de ensino regular, mas na escola não 

tinha os recursos que ele precisava, pois era uma escolinha particular 

de bairro, que na verdade não ajudou, por que ele tem 10 anos e não 

sabe ler, ele falava que não queria fazer as atividades e a professora 

deixava, na sala não tinha recursos, a escola não era adequada, hoje 

ele estuda em uma escola adequada, com todos os recursos, 

professora, e acompanhante.  

Enquanto para a família C:  

Foi bem difícil, logo no inicio procurei escola para crianças especiais, 

como não encontrei então matriculei em uma escola de ensino regular 

e agora durante o período foi necessário comprar internet residencial 

e um smart fone para que assim ele pudesse participar e acompanhar 

as aulas, eu também ia à escola uma vez por semana pegar os 

materiais impressos que a escola disponibilizava.  
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A análise realizada pelas famílias sobre os recursos tecnológicos utilizados 

ficou evidente que para as duas primeiras famílias os recursos utilizados foram de 

extrema importância para adaptação e desenvolvimento dos alunos, pois é 

proporcionadas salas de recursos com acompanhantes, atividades adaptadas, em 

uma das famílias a criança tem um leitor por ela ser não verbal, já na terceira família 

foi mais complicado, pois não tem a disponibilidade dos recursos utilizados como no 

caso das duas primeiras famílias. No decorrer da entrevista foi feita a seguinte 

pergunta: No contexto da pandemia houve alguma dificuldade no processo do 

aprender do aluno, houve modificação na rotina?  

Família A:  

Houve muita dificuldade, por que teve a quebra da rotina e a gente 

sabe que o aluno com TEA tem rotina, e se você deixa de ir a escolas 

e terapias você se vê presa, então foi muito difícil, queria sair e não 

podia, ela tinha rotina de escola, terapia, ir ao supermercado, foi muito 

difícil até por que moramos em condomínio e ela estava acostumada 

ir ao parquinho, que também foi proibida, ela não entendia o que 

estava acontecendo, algumas vezes até a deixamos brincar no 

parquinho do condomínio, só que outros moradores começaram achar 

ruim, pois os filhos não podiam utilizar dos brinquedos mesmo 

sabendo que ela é autista, então eu não ia ficar pagando multas no 

condomínio, resolvi viajar para o interior do Estado, lá é sitio, fizemos 

trilhas, brincadeiras, plantações, levei livros, canetinhas, tintas, tudo 

que eu pudesse fazer para distraí-la, eu fazia.  

Família B:  

Houve mudanças por que ele já estava acostumado acordar, pegar o 

transporte escolar, e já estudava direitinho, estava se adaptando bem, 

e agora com a pandemia ele não quer acordar no horário certo, não 

quer fazer as atividades, então atrapalhou bastante.  

Família C:  

Houve sim, principalmente com a questão do déficit de atenção, ficou 

mais evidentes o que acabou dificultando muito o processo de 

aprendizado, e com isso precisei fazer algumas mudanças na rotina, 

reorganizar horários, tinha dias que ele ficava muito ansioso.  

Com base nas entrevistas feita com as três famílias, identificou-se os problemas 

com as rotinas e o não entendimento do estilo de vida, eles não entenderam a 

mudança então foi bem difícil essa nova realidade. Segundo publicação realizada em 

abril do ano de 2021, no site oficial da Marinha do Brasil, as famílias que possuem 

pessoas que apresentam esse distúrbio têm sofrido impactos durante a quarentena.  
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As mudanças diárias e restrições do presente cenário aumentaram 

notadamente os problemas dessas famílias. Além disso, as interrupções da rotina 

causadas aos indivíduos com TEA pela pandemia como a descontinuidade do 

tratamento terapêutico e diminuição das interações sociais podem ter efeitos 

negativos, visto que, apresentam despreparo para conviver com as transformações 

diárias, acabam manifestando sinais de desassossego, estresse e, até mesmo, 

comportamento agressivo.11  

Dando continuidade a entrevista foi feita a seguinte pergunta: Algum 

comportamento do seu filho modificou ou intensificou durante esse período?  

Família A:  

A irritabilidade dela aumentou, por mais que eu explicasse o que era 

pandemia, ela não compreendia o porquê de esta presa de não poder 

sair, então é uma perda, você construiu e veio essa desconstrução, 

ela evoluía na aula e nas terapias, ai ficar sem fazer isso vem à 

desconstrução. Ai as pessoas dizem que ela é agressiva, ela não é 

agressiva, ela quer se expressar, colocar pra fora, ela esta aprendendo 

a verbalizar, esta tudo sendo aos poucos, então ela não falava, ela 

estava explodindo era forma que ela tinha de demonstrar, tipo eu não 

estou sendo compreendida ia e beliscava um, então foi muito difícil. 

Depois de alguns dias com a volta as aulas a psicóloga falou que ela 

tinha mudado bastante, ela não estava dando trabalho pra fazer nada, 

estava realmente demonstrando que não estava satisfeita em ficar em 

casa, teve esse retrocesso mudou totalmente o comportamento 

voltamos para o zero  

Família B:    

Ele ficou mais sedentário, antes ele amava desenhar, hoje ele só quer 

ficar no celular, mas não teve mudanças no comportamento.  

Família C:  

            Sim, começou a ter crises de ansiedade, agressividade, 

irritação, as insônias se            tornaram frequentes e acontecia com 

mais intensidade a ponto de ter que levá-lo na            pediatra e/ou 

psicóloga várias vezes.  

  

 
11 Ministério da Defesa – Saúde Naval – Marinha do Brasil. A pandemia e os impactos para as famílias com pessoas 
autistas 2021. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/saudenaval/autismo-coronavirus Acessado em 7 de outubro de 
2021.  
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Com a nova realidade de ensino durante o período pandêmico, foi possível 

notar o quanto os comportamentos dessas crianças mudaram como o relato de duas 

mães da família A e C onde os filhos precisaram tomar medicamentos que já não 

tomava mais, onde demonstraram insatisfação e agressividade, eles não entendiam 

esse novo processo. Já na família C, foi relatada a falta de interesse dele em fazer 

atividades que praticava, uma delas era desenhar, ele perdeu totalmente o interesse 

nas coisas que gostava de fazer. O que tiveram em comum são as atividades que já 

realizavam sozinhos como ir ao banheiro e comer, que agora só fazem acompanhados 

dos pais menos a famílias C.  

Seguindo os questionamentos, foi realizada a seguinte pergunta: Você acha 

que o ensino remoto, seu filho acabou regredindo no aprendizado?  

Família A:  

Houve um processo regresso, de perdas, ela estava evoluindo muito 

na escola e no momento da pandemia houve a regressão em todos os 

sentidos, porque ela não ia parar para assistir, por mais que eu tenha 

tentado adaptar, ia no tempo dela, quer fazer agora vai, não quer fazer 

deixava para outro momento. Eu mandava vídeos para escola 

mostrando que eu fazia tudo para incentivar, na hora da aula tinha que 

ter algum como, tintas, revistas, figuras tudo para cortar e tentar 

incentivar.  

 Família B:  

Ele regrediu bastante, não avançou, além dele não aprender, ele não 

quer estudar comigo, se ele estivesse estudando já saberia ler, antes 

da pandemia ele conhecia as letras, números, porém não ler uma 

palavra.  

Família C:  

Ele regrediu, foi preciso contratar um reforço escolar para da um 

suporte, só com minha ajuda não estava sendo suficiente.  

Pelo que foi analisado no relato das famílias, todos descreveram a mesma 

situação, como os filhos regrediram no aprendizado durante o período pandêmico e 

que já sabiam acabaram desconhecendo, onde uma das mães relatou que foi preciso 

contratar uma professora de reforço escolar. Como esse relato da família A, onde ela 

diz que no retorno ao presencial teve muita dificuldade, pois ela não se adaptava mais, 

começou do zero, e no segundo dia de aula a professora me parabenizou por ela ter 

ido, quando na verdade o que ela queria mesmo era voltar para sala de aula, ela vai 
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feliz, chega na porta da escola ela me dar tchau, ela esta numa alegria, que não esta 

nem dando trabalho para fazer as coisas. Então para eles é importante esta ali, porque 

o socializar faz parte, então houve um retrocesso grande. Para finalizar a entrevista 

houve o seguinte questionamento para as famílias: Como você vê a escola nesse 

momento da pandemia no processo de inclusão educacional da Pessoa com 

Deficiência?  

Família A:  

Eu vejo a escola como uma parceira e em especial eu vejo um jovem 

diretor que acolhe, é parceiro, me ajudou bastante com todas as 

dificuldades que eu tive, eu vejo nessa escola uma parceria que todas 

deveriam ter, não só para o aluno atípico como para todas as crianças, 

é uma escola Municipal e eu sempre defendo muito e peço aos pais, 

pare com esse negocio de rotular que escola só se for particular, e não 

é, a escola não deixa a desejar, o diretor acolhe demais, as vezes eu 

até achava que estava incomodando ai ele falava que escola e família 

tem que andar juntos, a coordenadora maravilhosa, a professora da 

sala de recursos também, de forma geral não tenho o que reclamar da 

escola, pois é uma escola muito parceira  

Família B:  

Durante esse período pandêmico vi o quanto a escola é importante na 

vida de crianças com TEA, com todo apoio da escola eu tive 

dificuldades, imagine para os pais que não tiveram esse apoio em 

outras escolas, a escola inclui, o diretor da escola e toda equipe foram 

muito presentes, educação é muito importante para o socializar desses 

alunos.  

Família C:  

O trabalho remoto oferecido pela escola foi muito importante, é assim 

que deve ser a educação sempre procurando atender as necessidades 

e dificuldades que foram surgindo de forma acolhedora, quando não 

era possível utilizar a internet, a escola disponibilizava material de 

apoio impresso, ou seja, nos deu total apoio, então podemos ver o 

quanto a educação é importante para nossos filhos viverem em 

sociedade.  

No relato das três famílias elas falaram sobre como foi e é importante a atuação 

da escola durante o processo de pandemia e como essa ajuda foi gratificante e até 

mesmo um dos relatos da família A que fala sobre a rotulação as escolas, explicando 

que não é bem assim, existem escolas que não tem um suporte adequado e outras 

que tem o suporte necessário.  
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4. CONCLUSÃO  

O estudo mostra através da literatura analisada e dos resultados das 

entrevistas aplicadas com os pais de crianças com Transtorno Espectro Autista, o 

quanto foi difícil para os pais e principalmente para as crianças com TEA se adaptarem 

a forma remota de ensino reflexo da pandemia da covid-19. Fora possível evidenciar 

atrás deste artigo que essas crianças precisam de uma atenção especial da rede de 

ensino tanto nas aulas presenciais, quanto nas remotas.  

A participação da família influencia de forma positiva no processo de 

aprendizagem desse aluno, porém com a pandemia os pais de crianças com TEA 

ficaram com mais uma responsabilidade que fora a de transmiti o ensino para os seus 

filhos, o que foi possível notar uma sobre carga, visto que esses pais não possuem 

recursos utilizados nas escolas, tais como sala de recursos e professores 

especializados.  

Conclui-se que durante a pandemia tanto os pais quanto a rede de ensino 

precisaram se reinventar de modo em que o ensino não deixasse de ser transmitido, 

mesmo diante das dificuldades e das barreiras narradas neste artigo pelos pais 

durante o período pandêmico. O estudo se delimitou em entender o contexto de três 

famílias, que demonstraram dificuldades em transmitir conhecimentos para seus 

filhos, mas mesmo assim não abriram mão de exercer o seu papel, reconhecendo a 

importância do ensino para seus filhos. Por fim, o estudo mostrou que é preciso ter 

um olhar mais que especial para pessoas com deficiências.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Objetivo do estudo:  

Por questões éticas, ás três famílias/casos serão informadas por letras no 

estudo.  

Família/Caso: A ( ) B ( X ) C ( )  

1- Como foi a inclusão do seu filho no processo educacional, houve 

adaptações durante as aulas remotas?  

Então algumas escolas negaram matriculas quando eu falava que ele era 

autista, por que na verdade eu demorei um pouco para saber que ele era as 

pessoas é que ficavam me falando, então quando eu falava nas escolas elas 

descartavam não queriam, como eu morava em sitio eu fui a uma escola 

particular de bairro, falei que ele tinha autismo mesmo sem entender muito coisa, 

ele foi muito bem recebido na escola, a professora já tinha noção de como ele 

era, e já foi adaptando com os coleguinhas, brincadeiras, festinhas e ele foi se 

adaptando, mas foi bem difícil, ele chorava muito e eu não sabia direito o que 

era autista, ai a professora já tinha noção e foi me explicando e adaptando ele 

as crianças. Não conseguiu se adaptar as aulas remotas, não queria ouvir os 

áudios e nem assistir vídeos que a professora enviava e mesmo com o retorno 

remoto ele ainda não consegue esta conseguindo se adaptar.  

2- Quais os recursos tecnológicos e ou educacionais que o aluno 

utilizou no processo de inclusão e aprendizagem?  

No inicio procurei escola para crianças especiais, como não encontrei 

então matriculei em uma escola de ensino regular, mas na escola não tinha os 

recursos que ele precisava, pois era uma escolinha particular de bairro, que na 

verdade não ajudou, por que ele tem 10 anos e não sabe ler, ele falava que não 

queria fazer as atividades e a professora deixava, na sala não tinha recursos, a 



 

 

escola não era adequada, hoje ele estuda em uma escola adequada, com todos 

os recursos, professora, e acompanhante.  

3- No contexto da pandemia houve alguma dificuldade no processo 

do aprender do aluno, houve modificação na rotina?  

Houve mudanças por que ele já estava acostumado acordar, pegar o 

transporte escolar, e já estudava direitinho, estava se adaptando bem, e agora 

com a pandemia ele não quer acordar no horário certo, não quer fazer as 

atividades, então atrapalhou bastante.  

4- Algum comportamento do seu filho (a) modificou ou intensificou 

durante esse período?  

Ele ficou mais sedentário, antes ele amava desenhar, hoje ele só quer 

ficar no celular, mas não teve mudanças no comportamento.  

  

5- Você acha que com o ensino remoto, seu filho acabou regredindo 

no aprendizado?  

Ele regrediu bastante, não avançou, além dele não aprender, ele não quer 

estudar comigo, se ele estivesse estudando já saberia ler, por que ele conhece 

as letras, números, mas ler uma palavra ele não sabe.  

  

6- Como você vê a escola nesse momento da pandemia no processo 

de inclusão educacional da Pessoa com Deficiência?  

Durante esse período pandêmico nós tivemos total apoio da escola, a 

escola inclui ele, a educação é muito importante, o diretor da escola e toda 

equipe foi muito presente.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Objetivo do estudo:  

Por questões éticas, ás três famílias/casos serão informadas por letras no 

estudo.  

Família/Caso: A ( X ) B ( ) C ( )  

1- Como foi a inclusão do seu filho no processo educacional, houve adaptações 

durante as aulas remotas?  

O processo de inclusão dela na escola foi muito difícil, eu tenho duas filhas 

então queria colocar juntas na mesma escola, minha filha mais velha já estudava em 

uma escola da rede pública de Aracaju, então fui colocar a mais nova na mesma 

escola, já que elas me informaram que pelo fato de ter uma estudando naquela escola 

a vaga para outra seria garantida, fui para entrevista com a psicóloga da escola para 

fazer a matricula de (A), quando ela chegou na parte que pergunta se (A) tinha 

necessidades especiais, eu falei que sim, que minha filha era autista, ela disse, mãe 

sua filha não se adéqua a escola, pedi para ela mudar o discurso e falei que não era 

minha filha que não se adéqua a escola, ela como psicóloga deveria saber que a 

escola é que não se adequava a minha filha, me mandaram entrar na justiça, eu sabia 

que na justiça eu ganharia só que eu jamais colocaria minha filha na escola onde foi 

preciso entrar na justiça, pois pensei como ela seria tratada nessa escola. Então 

conheci uma pessoa no prédio que eu moro, ai ela me indicou a escola(T), fui 

conhecer a escola no período de férias para os alunos, a escola estava fechada, mas 

cheguei lá e já fui recebida pelo Diretor que me levou para conhecer a escola, então 

fiz a matricula, ela (A) se adaptou muito bem a escola, foi bem recebida por todos e 

até hoje não tenho o que reclamar. Adaptação foi muito difícil, porque para o autista 

ouvir áudio era muito complicado não funcionava, eu sempre falava para o professor 

gravar vídeos para chamar atenção dela e mesmo assim com os vídeos ela não quis 

parar para assistir, nesse caso se o aluno tiver pais presente que sente muito amor, 

paciência e determinação conseguiram se não, não conseguiu, porque presencial é 

difícil, imagine prender atenção dessa criança em frente a um celular para ouvir o 
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professor falando, pra ela nunca foi interessante, ela fechava os olhos, virava o rosto, 

houve um processo regresso, houve perdas, ela estava evoluindo muito na escola e 

no momento da pandemia houve a regressão em todos os sentidos, porque ela não 

ia parar para assistir, por mais que eu tenha tentado adaptar, ia no tempo dela, quer 

fazer agora vai, não quer fazer deixava para outro momento. Eu mandava vídeos para 

escola mostrando que eu fazia tudo para incentivar, na hora da aula tinha que ter 

algum como, tintas, revistas, figuras tudo para cortar e tentar incentivar. Quando houve 

o retorno presencial teve muita dificuldade, pois ela não se adaptava mais, então 

pensei vamos começar do zero, com o retorno, no segundo dia de aula a professora 

me parabenizou por ela ter ido, já que no primeiro foi muito difícil, então eu falei que 

tudo o ela queria era vir para sala de aula, ela vai para escola feliz, chega na porta da 

escola ela me dar tchau, ela esta numa alegria, que não esta nem dando trabalho para 

fazer as coisas.  

Então para eles é importante esta ali, porque o socializar faz parte, então houve 

um retrocesso grande.  

2- Quais os recursos tecnológicos e ou educacionais que o aluno utilizou 

no processo de inclusão e aprendizagem?  

Ela tem professor, acompanhante, sala de recurso que conta com a 

psicopedagoga, terapias, conteúdo adaptado por que ela precisa de leitor, pois não 

sabe ler, ela não falava nada, ela é não verbal, e por ela ser não verbal ela não sabe 

como se expressar, então a forma que ela age para as pessoas é agressiva, só que 

eu não a considero agressiva e sim por ela ser não verbal tem dificuldade de 

demonstrar, na escola já conta com os recursos da sala de recursos, então é um 

conjunto, por que entra o diretor, que para falar a verdade tiro chapéu pra ele, ele é 

uma pessoa que acolhe, a sala de recurso pra mim é essencial eles precisam desse 

leitor, desse acompanhante, então (A) vinha desenvolvendo muito bem, ai veio a 

pandemia, e infelizmente tivemos esse retrocesso, mas a escola passava as 

atividades, vinham os módulos todos adaptados, a professora de recurso imprimia, o 

diretor trazia na minha casa , a gente ia acompanhado, a professora passava áudios, 

vídeos, ai eu ia fazendo com ela, só que ela não queria fazer, aquela aula pra ela não 

era interessante. Então eu mesma fui adaptando (A), vinha às questões dos módulos 

daí eu mesma ia adaptando e ensinando através de figuras, e colando ela para 
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responder, é preciso ter alguém em casa para ficar acompanhando, porque se não 

tiver esse suporte não adianta ficar mandando vídeo aula e materiais, e durante esse 

momento pandêmico eu fui à escola pedi para que ao menos a sala de recursos fosse 

utilizada por esses alunos com TEA, mas infelizmente não tinha como trazer o 

professor já que estava em aulas online.  

3- No contexto da pandemia houve alguma dificuldade no processo do 

aprender do aluno, houve modificação na rotina?  

Houve muita dificuldade, por que teve a quebra da rotina e a gente sabe que o 

aluno com TEA tem rotina, e se você não vai pra aula, terapia, você se vê presa, então 

(A) encontrou dificuldade, queria sair e não podia, ela tinha rotina de escola, terapia, 

ir ao supermercado, foi muito difícil até por que moramos em condomínio e ela estava 

acostumada ir ao parquinho, que também foi proibida, ela não entendia o que estava 

acontecendo, algumas vezes até a deixamos brincar no parquinho do condomínio, só 

que outros moradores começaram achar ruim, pois os filhos não podiam utilizar dos 

brinquedos mesmo sabendo que (A) é autista, então eu não ia ficar pagando multas 

no condomínio, resolvi viajar para um o interior de outro Estado, lá é sitio, fizemos 

trilhas, brincadeiras, plantações, levei livros, canetinhas, tintas, tudo que eu pudesse 

fazer pra distraí-la eu fazia.  

4- Algum comportamento do seu filho (a) modificou ou intensificou durante 

esse período?  

A irritabilidade dela aumentou, por mais que eu explicasse o que era pandemia, 

ela não compreendia o porquê de esta presa de não poder sair, então é uma perda, 

você construiu e veio essa desconstrução, ela evoluía na aula e nas terapias ai ficar 

sem fazer isso vem à desconstrução. Ai chega o povo e diz que ela é agressiva, ela 

não é agressiva, ela quer se expressar, colocar pra fora, ela esta aprendendo a 

verbalizar, esta tudo sendo aos poucos, então ela não falava, ela estava explodindo 

era forma que ela tinha de demonstrar, tipo eu não estou sendo compreendida ia e 

beliscava um, então foi muito difícil, depois de alguns dias com a volta as aulas a 

psicóloga falou que ela tinha mudado bastante, ela não estava dando trabalho pra 

fazer nada então ela estava realmente demonstrando que não estava satisfeita em 
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ficar em casa, teve esse retrocesso mudou totalmente o comportamento voltamos 

para o zero, até medicamentos que ela não tomava mais, voltou a tomar.  

5- Você acha que com o ensino remoto, seu filho acabou regredindo no 

aprendizado?  

Sim, regrediu bastante, como falei logo no inicio, estamos começando tudo do 

zero.  

6- Como você vê a escola nesse momento da pandemia no processo de 

inclusão educacional da Pessoa com Deficiência?  

Eu vejo a escola como uma parceira e em especial eu vejo um jovem diretor 

que acolhe, é parceiro, me ajudou bastante com todas as dificuldades que eu tive, eu 

vejo no (T) uma parceria que todas as escolas deveriam ter, não só para o aluno 

atípico como para todas as crianças, é uma escola do Município e eu sempre defendo 

muito e peço aos pais, pare com esse negocio de rotular que escola só se for 

particular, e não, a escola não deixa a desejar, o diretor acolhe demais, as vezes eu 

até achava que estava incomodando ai ele falava que escola e família tem que andar 

juntos, a coordenadora maravilhosa, a professora da sala de recursos também, de 

forma geral não tenho o que reclamar da escola, pois é uma escola muito parceira.  
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USO PEDAGÓGICO DE JOGOS E BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM 
DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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RESUMO 

Os jogos e as brincadeiras são recursos antigos utilizados na rotina infantil e passou 
ao longo dos anos a apresentar papel pedagógico, por estar inteiramente ligado ao 
desenvolvimento infantil e estimulando diversas habilidades. No contexto da 
Educação Infantil, os jogos e as brincadeiras estão na rotina das aulas, o professor 
fazendo uso da ludicidade ensina através das atividades dinâmicas, pois se trata de 
um público em fase de amadurecimento de regras, disciplina, valores e 
autoconhecimento. A pesquisa visa apresentar como os jogos e brincadeiras são 
utilizados na aprendizagem de crianças na Educação Infantil. A pesquisa é de 
abordagem bibliográfica, pois se utilizou de fontes secundárias para levantamento das 
informações aqui apresentadas, tais como: Bispo (2021), Khisimoto (2002) e Oliveira 
(2013). A pesquisa é importante porque comprova que os jogos e as brincadeiras 
possuem um papel potencializador da aprendizagem das crianças e precisa ser 
utilizado como um recurso pedagógico, e que o professor precisa saber fazer uso da 
ludicidade, mediando o lazer com a aprendizagem, além de que contribuem para o 
aprimoramento e desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para 
as etapas consecutivas de ensino. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Brincadeiras. Educação Infantil. Jogos. Uso 
pedagógico. 

 

ABSTRACT 

Games and games are old resources used in children's routine and, over the years, 
they began to play a pedagogical role, as they are entirely linked to child development 
and stimulating various skills. In the context of Early Childhood Education, games and 
games are part of the classroom routine, the teacher, making use of playfulness, 
teaches through dynamic activities, as it is a public in the process of maturing rules, 
discipline, values and self-knowledge. The research aims to present how games and 

 
12 Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade São Luís de França (FSLF). E-mail: <camila.brito@sousaoluis.com.br> 
13 Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe (2005) e mestra em Educação pela Universidade 
Federal de Sergipe (2012). Membra do NECUFS- Núcleo de Estudos de Cultura da UFS, vinculado ao CLEPUL/Lisboa-PT - 
Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias; membra do Etnicidades/UFBA. Graduanda em Pedagogia pelo Centro 
Universitário Internacional (UNINTER), Doutoranda do Programa de Pós- graduação em Literatura e Cultura na Universidade 
Federal da Bahia/UFBA. E-mail: <sara.rogeria@sousaoluis.com.br >.  
14 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); Especialista em Gestão Escolar e Educação Empresarial 
pela Faculdade Jardins (FAJAR); Licenciado em Letras Português e Respectivas Literaturas da Faculdade São Luís de França 
(FSLF); Graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Membro do Núcleo de Estudo em Cultura 
(NEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: <matheus.formiga@sousaoluis.com.br> 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

games are used in children's learning in Early Childhood Education. The research has 
a bibliographic approach, as it used secondary sources to survey the information 
presented here, such as: Bispo (2021), Khisimoto (2002) and Oliveira (2013). The 
research is important because it proves that games and games have a potentiating 
role in children's learning and need to be used as a pedagogical resource, and that the 
teacher needs to know how to use playfulness, mediating leisure with learning, in 
addition to contribute to the improvement and development of skills and competences 
necessary for the consecutive stages of teaching. 

Keyword: Learning. Jokes. Child education. Games. Pedagogical use. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os jogos e as brincadeiras são atividades que fazem parte do dia a dia das 

crianças na Educação Infantil. As pesquisas voltadas ao desenvolvimento e a 

aprendizagem infantil comprovam que esses jogos e brincadeiras perpassam a 

finalidade de distrair as crianças, estes são recursos que contribuem no 

desenvolvimento das mesmas e as ajudam a construir significados culturais e sociais 

necessárias, dentre muitas outras finalidades. É na Educação Infantil que a criança 

conhece o saber sistematizado, e é através desses recursos que o saber se constrói 

de forma lúdica. 

Com base no exposto, a pesquisa tem como objetivo principal: apresentar como 

os jogos e brincadeiras são utilizados na aprendizagem de crianças na Educação 

Infantil. Visando atingir o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: Apresentar a ludicidade e sua importância na Educação Infantil, 

e explicar como os jogos e brincadeiras podem ser empregados como recurso 

pedagógicos na Educação Infantil favorecendo o processo de aprendizagem. 

A pesquisa é relevante por fazer uma abordagem a um tema necessário a 

comunidade acadêmica com formação em licenciatura, por entender que 

compreender o processo de aprendizagem da criança é fundamental para uma boa 

prática pedagógica, além de demonstrar que a ludicidade, deve ser vista e aplicada 

com finalidade pedagógica na Educação Infantil, e assim os jogos e as brincadeiras 

devem ser utilizados com fins específicos, visando a aprendizagem e o 

desenvolvimento de habilidades nas crianças.  
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Com base nas perspectivas depositada no brincar na Educação Infantil, a 

pesquisa partiu da seguinte indagação: De que forma os jogos e as brincadeiras 

podem influenciar na aprendizagem das crianças na Educação Infantil? Acredita-se 

que esses recursos contribuem na aprendizagem por estimular aquisição do saber 

através do despertar da imaginação, é um momento de aprender brincando, assim a 

criança sente-se estimulada a aprender mesmo que o intuito seja o brincar. 

Dentre os autores utilizados, destacam-se Bispo (2021), a obra utilizada foi o 

livro “Didática e Práticas de Ensino” que enfatiza de maneira bem prática a importância 

do aprender e do ensinar, considerando as mais diferentes formas de fazer o ensino, 

e assim o autor aponta a brincadeira que tem como base a ludicidade. É uma obra 

completa, pois traz discussões de diversos autores voltadas a área da didática, sendo 

aplicada a Educação Básica e no Nível Superior, o objetivo da discussão é trazer 

respostas que embasem de forma coerente o sentido de ensinar e aprender. 

Também foi utilizado o livro de Kishimoto (2002), de título “Jogo, brinquedo, 

brincadeira e a educação” que é uma obra que também conta com a participação de 

diversos autores, que trazem uma abordagem voltada a dinâmica do jogo, do 

brinquedo e da brincadeira no contexto educacional. A autora explora em seu texto os 

conceitos de jogo, brinquedo e brincadeira, e apresenta de forma individual cada um 

do recurso lúdico. Também aponta as relações existentes entre essas ferramentas e 

a educação da criança. 

Outra autora com grande contribuição na pesquisa é Oliveira (2013), com seu 

livro “Educação Infantil: fundamentos e métodos” a ênfase desta obra é dada a 

professores que atuam na Educação Infantil, pois a autora entende que estes 

precisam está em constante atualização. É um livro bastante voltada a prática do 

professor, traz tópicos bastantes relevantes e fundamentais para o entendimento de 

infância e aprendizagem na Educação Infantil, abordando aspectos históricos, de 

desenvolvimento, até a necessidade do brincar no desenvolvimento, o que o tornou 

relevante ao tema desta pesquisa. 

A pesquisa é de abordagem bibliográfica, pois se utilizou de fontes secundárias 

para levantamento das informações aqui apresentadas. A estruturação do trabalho se 

deu e duas partes, a primeira foi intitulada “O lúdico e sua importância no 
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desenvolvimento infantil” onde é feita uma abordagem sobre o conceito do lúdico e 

porque é importante no desenvolvimento das crianças. 

A segunda parte é “utilização de jogos e brincadeiras na aprendizagem infantil”, 

que fala sobre os jogos e as brincadeiras, apresentando sua importância para a 

criança. E também traz uma abordagem sobre o uso dos jogos e brincadeiras na 

prática docente, onde é apresentado metodologias utilizadas pelos educadores para 

tornar o lúdico uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento da criança. 

 

2 JOGOS E BRINCADEIRAS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1. O LÚDICO E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo Lima et al (2019), a palavra lúdica tem origem na língua latina, ludus, 

e significa jogo, divertimento, entretenimento, brincadeira. Entende-se que o termo 

“lúdico” é empregado quando é direcionado a uma atividade que cause prazer e 

diversão a pessoa que participa da ação, pois promove bem-estar físico e psicológico. 

Lima et al (2019), aponta o lúdico, como uma atividade que permite que as pessoas 

convivam em grupo, socializando vivências, e deste modo contribui para uma relação 

social saudável, onde se partilha de forma dinâmica aspectos referentes a 

informações, políticas, sociais e culturais. 

Para Luckesi (2000), a ludicidade apresenta-se como um estado interno do 

sujeito, que o permite, vivenciar uma experiência plena. Conforme o autor, em sua 

ótica, a ludicidade não está relacionada aos jogos e as brincadeiras, apesar de 

estarem presentes no universo lúdico, ele defende que que a ludicidade está 

relacionada à atitude interna do indivíduo, e assim é possível afirmar que existem 

atividades que podem ser realizadas sem a ludicidade. O lúdico, enquanto um estado 

interno do indivíduo que pratica ou vivência uma atividade lúdica, contribui de forma 

significativa para a compreensão deste fenômeno nas manifestações exteriores do 

sujeito que o vive, deste modo, para o autor, é preciso refletir sobre a “educação 

lúdica”, pois este modelo de ensino, deve fugir dos modelos tradicionalistas 
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racionalistas, e deve potencializar o desenvolvimento emocional, cognitivo, ético, 

criativo, promovendo aprendizagens significativas. (LUCKESI, 2000). 

Lima et al (2019) ao falar sobre a relação da criança com a educação lúdica 

nos diz que este é um meio que permite que a criança se confronte com esse recurso 

dinâmico de aprendizagem, que o traz prazer em aprender, e isso a fascina, pois 

desperta nela um sentimento de liberdade e descontração. A Educação Infantil, 

assegura um ensino embasado no brincar com fins pedagógicos, isso pode ser visto 

nos documentos oficiais disponibilizados pelo Ministério da Educação, conforme 

expressa a Base Nacional Comum Curricular,  

Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e 

diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A 

participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas 

brincadeiras devem ser valorizadas pelas crianças nas brincadeiras, 

tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais. (BRASIL, 2017, p. 34). 

Percebe-se que a proposta do brincar conforme a BNCC, propõe a ação lúdica 

apontados aspectos essenciais ao desenvolvimento da criança e de seu processo de 

aprendizagem no ambiente educacional. O brincar proposto no documento, faz parte 

dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, e junto a ele 

também se assegura, o conviver, participar, explorar, expressar e o conhecer-se. 

De acordo com Bacelar (2009), o jogo e a brincadeira geralmente são utilizados 

como sinônimo de lúdico, sendo o termo também associado ao lazer, a satisfação, ao 

prazer. Conforme a autora, o lúdico é de grande importância para o desenvolvimento 

da criança e por isso o tem sido bastante discutido; e ainda explica que na Educação 

Infantil, primeira etapa de formação da criança, existem uma série de atividades 

programadas que tem a finalidade de estimular a aquisição das habilidades e dos 

conhecimentos que serão fundamentais para o desenvolvimento infantil. Citando 

Piaget, a autora acima diz que a criança ao nascer já possui pré-condições 

neurológicas do conhecimento, no entanto, estas só ocorrem através da vivência nas 

atividades que Piaget chamou de jogos, estes divididos em jogos de exercício, de 

regras, simbólicos e de regras, todos respeitando a idade da criança. 
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O lúdico possui papel importante, mas também amplo e complexo, diante de 

suas finalidades no contexto educacional, principalmente com as crianças, assim ele 

não deve ser associado apenas a um meio de potencializar o treinamento de 

habilidades psicomotoras, que são estabelecidas como pré-requisitos da 

alfabetização. A autora reforça que, é através da vivência lúdica, que a criança 

aprende, tendo como base a experiência de forma integrada, além de ter noção de si 

e do meio que faz parte. (BACELAR, 2009). 

Como explica Reis (2021), a criança passa a fazer parte culturalmente do meio 

em que vive, por meio do brincar, é brincando que ela ressignifica sua cultura, 

expressa seus valores, normas, comportamentos, crenças dentre muitos outros 

elementos que são entendidos pelo adulto como um sinal de desenvolvimento e 

aprendizagem. No nível da Educação Infantil, conforme Reis (2021), o brincar é um 

direito que faz parte do exercício de sua cidadania, sendo esta afirmativa embasada 

na Constituição Federal de 1988, também estando previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (2009) e Base Nacional Comum Curricular para 

Educação Infantil (2017). 

 

2.2. A UTILIZAÇÃO DE JOGOS E BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Sobre o jogo, Kishimoto (2002), nos diz que na Grécia antiga eles já eram 

utilizados como forma educativa para o aprendizado das crianças, conforme a autora 

desde os primórdios da civilização, já existiam os pensadores que defendiam essa 

prática, e cita como exemplo, Platão e Aristóteles, Quintiliano, Montaigne e Rousseau, 

conforme Kishimoto (2002), estes famosos pensadores, deram ao jogo uma 

importante relevância dentro do campo educacional. De acordo com a autora,  

os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos 

diferentes jogos e formas de jogar. Este tem função de construir e 

desenvolver uma convivência entre as crianças estabelecendo regras, 

critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e 

democracia, porque “enquanto manifestação espontânea da cultura 

popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura 

infantil e desenvolver formas de convivência social” (KISHIMOTO, 

1998, p. 15). 
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De acordo com Kishimoto (2002), o uso do brinquedo ou de um jogo educativo 

quando utilizado com fins pedagógicos é de grande relevância no processo de ensino-

aprendizagem e também do próprio desenvolvimento infantil. A autora explica, que a 

criança na etapa de pré-escolar por exemplo, aprende de modo intuitivo e assim 

adquiri noções espontâneas, dentro dos processos interativos, o que a faz participar 

de forma inteira no processo, envolvendo seus aspectos cognitivos, físico e de 

interações sociais, nesta perspectiva, o jogo, o brinquedo, e o ato de brincar possui 

um papel fundamental no desenvolvimento infantil. 

O jogo, o brinquedo e as brincadeiras são termos que se encontram e acabam 

sendo confundidos, isso acontece, porque o jogo, apresenta uma pluralidade de 

sentidos. A autora destaca mais uma vez a importância do jogo, ao dizer que eles são 

necessários, pois envolvem regras, como ocupação e percepção de lugar, por 

exemplo. (KISHIMOTO, 1998). Ao falar de brincadeira, Kishimoto (1998), a associa 

ao brinquedo, que de acordo com a autora, é entendido, como um objeto, que serve 

de suporte a brincadeira, tendo sempre conduta estruturada, como regras e jogos 

infantis, que servem para designar o objeto bem como as próprias regras do jogo da 

criança, seja ela através do uso do brinquedo ou da brincadeira.  

As brincadeiras se apresentam como uma forma de lazer e também 

ensinamento para a criança, pois é através da vivencia do brincar que elas 

aprenderem a discernir situações e buscar resolve-las, dentro destas experiências é 

que se constrói o saber, é que se partilha aprendizados. O ato de brincar é importante 

na conquista da autonomia e do estímulo a imaginação, Kishimoto (1998) explica que 

as brincadeiras não são ações engessadas, pois durante sua execução, as crianças 

podem está modificando regras, e isso ocorre com maior facilidade que nos jogos. 

Sobre as brincadeiras, Bispo (2021a) explica que a infância, é a fase principal 

do desenvolvimento humano, nesta etapa as brincadeiras são fundamentais, pois 

permitem ao indivíduo, pequenas descobertas significativas. Conforme o autor, 

entende-se que, através das brincadeiras, a criança consegue se divertir e satisfazer-

se em diferentes momentos de sua rotina diária e ao longo do seu crescimento, além 

de saciar suas necessidades lúdicas, a brincadeira representa um encontro com sua 

realidade, onde é possível que ela se expresse e reflita maneiras de ordenar, 

organizar, construir e descontruir o mundo a sua volta. sobre sua função,  
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O brincar assume caráter lúdico e desempenha papel fundamental na 

formação da personalidade da criança à medida que lhe permite 

expressar livremente sentimentos, emoções, a percepção da realidade 

que a cerca e também contribui para torná-la ativa e criativa. 

Possibilita, ainda, o exercício da amizade, o respeito ao próximo, a 

interação com os colegas, contribuindo desse modo com seu processo 

de socialização (BISPO, 2021a, p. 16). 

Fortuna (2003 apud BISPO, 2021a), explica o valor estrutural que os jogos e as 

brincadeiras apresentam no desenvolvimento da criança, pois ambos os recursos 

servem de suporte para a construção da personalidade infantil, e também contribui na 

relação entre as próprias crianças, com os adultos e com ambiente em que está 

inserido. os jogos e as brincadeiras também servem de reforço para o 

desenvolvimento dos valores lúdicos, que servem para avaliar se os jogos, brinquedos 

e as brincadeiras utilizadas estão de fato estimulando o surgimento da ação lúdica. 

Brincar é um ato natural que faz parte do dia a dia das crianças, e pode ser 

descrito como uma ação criativa, prazerosa e espontânea, que não traz nenhuma 

forma de comprometimento. Para o autor, brincar é uma maneira de expressar a 

criatividade que por sua vez promove o conhecimento, que a criança adquire pela 

vivência. (BISPO, 2021). O referido autor explica que o indivíduo já nasce com 

criatividade, porém precisa ser estimulado, e isso deve acontecer desde a infância. O 

ambiente escolar é um dos locais onde esse estimulo acontece, principalmente na 

Educação Infantil, através das brincadeiras e recreações, nesta etapa, a finalidade 

desses recursos é desenvolver a criatividade e autonomia infantil que servirão para a 

fase adulta. 

Dentro desse contexto entre brincar e aprender, independente se o recurso 

utilizado será um jogo ou uma brincadeira, o professor precisa ter cuidado, o lúdico 

precisa ser empregado com fins pedagógicos e por isso é preciso utilizar-se de 

conhecimento e recursos apropriados a cada etapa de ensino. Na Educação Infantil, 

local onde o lúdico está presente na rotina é importante saber empregar cada recurso 

afim de que não se perca o objetivo almejado dentro do processo que é a 

aprendizagem.  

Conforme Reis (2021), o brincar representa a principal forma de expressão 

cultural do universo infantil, pois é através da brincadeira que, a criança aponta, 

dialoga, gesticula, realiza diferentes ações, escolhe objetos e brinquedos, e é nessas 
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atividades, que esta é capaz de apresentar diferentes manifestações culturais. É no 

ato de brincar, que de acordo com Reis (2021), a criança pode compartilhar a vida 

social, através da ampliação de ações interpretadas por ela e não pela mecanização 

de tarefas, ou seja, repetições de ações. 

Como já foi dito, o brincar é um direito da criança, Reis (2021) salienta que, 

diante dessa perspectiva de que a brincadeira com o desenvolvimento pleno da 

criança, é preciso atentar-se as propostas pedagógicas que são lançadas na 

Educação Infantil, pois estas devem ser norteadas pelos eixos as interações e a 

brincadeira, isso de forma que a criança seja colocada como o centro de todo o 

planejamento curricular, não diminuindo o educador porém este como mediador irá 

conduzir a criança a construir através do brincar, a construção de sua identidade 

pessoal e coletiva. O brincar é de grande importância para o desenvolvimento infantil 

e permite descobertas ao professor, 

 

O brincar proporciona a criança descobertas que promovem o aprendizado. A 

observação e a análise da atividade de brincar dão ao professor caminhos que o leva 

a compreender o aluno, ao passo que dá oportunidades a criança de combinar as 

informações, aumentando seus conhecimentos e suas habilidades: motoras, 

cognitivas e sociais. Para analisar a importância dos brinquedos e das brincadeiras 

em relação ao desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, “faz-se 

necessário compreender aspectos relacionados a sua faixa-etária”. (BISPO, 2021b, p. 

293). 

De acordo com Bispo (2021b), existem autores que estudam a importância do 

brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento infantil, dentro desses aspectos já 

mencionados, que são físico, e psicológico, esse interesse justifica-se pelo fato 

desses recursos intermediarem a cultura e deste modo são empregados nas escolas, 

como recurso com fins pedagógicos por potencializarem o desenvolvimento cognitivo 

em suas diferentes fases de desenvolvimento, é por isso a importância da observação 

do brincar e dos brinquedos. É com o intuito de direcionar os brinquedos e as 

brincadeiras ao contexto adequado e ao público correto que pesquisadoras/es de 
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diferentes áreas do conhecimento buscam mapear caraterísticas conforme faixa-

etária. 

Bispo (2020b) reforça que o brincar para a criança pode ser considerado, uma 

ocupação de vida, através do brincar elas expressam seu jeito de ser e de estar diante 

do mundo seja social ou físico e também se relaciona com o mundo a sua volta. O 

autor considera o brincar, uma entrada, uma porta, por onde a criança tem contato 

com outras pessoas, que se constitui como uma ferramenta primária capaz de 

organizar o conhecimento, neste sentido, é indispensável oportunizar a brincadeira, 

pois a criança precisa dessa experiência para se desenvolver. 

Conforme Brasil (1998), a Educação Infantil é apresentada como a primeira 

etapa da Educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança com idade até seis anos. Conforme o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCNEI) de 1998, a instituição de Educação Infantil deve ser 

acessível a todas as crianças que estão fazendo parte dela, isso de forma 

indiscriminada, sendo apresentados elementos da cultura que permitem o 

enriquecimento do seu desenvolvimento e inserção social. 

De acordo com Brasil (1998), é papel da instituição de Educação Infantil, 

oferecer as crianças condições de aprendizagem que aconteçam através de 

brincadeiras, que vem com fins pedagógicos intencionais, bem como promover 

aprendizagens orientadas pelos adultos. No RCNEI, fica claro que as aprendizagens 

nessa etapa acontecem de forma integrada no processo de desenvolvimento infantil. 

Pela perspectiva do RCNEI tem-se que,  

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 

possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de 

relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, 

aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste 

processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 

contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. (BRASIL, 

1998, p. 23). 

A Educação Infantil passou por transições ao longo de sua criação, Oliveira 

(2013) aborda de forma bem clara em sua obra a trajetória desta etapa de ensino, e 
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salienta que até os dias atuais, está ainda precisa modelar-se, inovar-se e reinventar-

se, afim de garantir um ensino adequada a suas demandas. A autora destaca que é 

inegável que um dos marcos da Educação Infantil é a sua tarefa de formar o cidadão 

para o exercício da cidadania.  

Oliveira (2013) explica que essa é uma das finalidades de grande relevância, 

pois permite a criança ser tratada com urbanidade, além dela aprender a fazer o 

mesmo em relação aos demais colegas, tendo acesso as variadas formas de 

aprendizagem, isso através da troca de experiências. A educação para cidadania é 

importante pois permite a criança se colocar no lugar do outro. O profissional que atua 

na Educação Infantil precisa ser objetivo nas propostas pedagógicas, conforme 

Oliveira (2013), o professor precisa valorizar a construção pessoal e a sociabilidade, 

que são fatores que estão ligados as noções de direitos e deveres. Assim ao elaborar 

suas aulas, o educador precisa incentivar além das práticas de cidadania, o convívio 

com as diferenças, bem como o conceito de aprendizagem ativa e inclusão de 

brincadeiras, dentre outros fatores fundamentais. A autora reforça a necessidade do 

professor ter propostas pedagógicas pré-estabelecidas como forma de atingir melhor 

seus objetivos. 

Tratando-se de propostas pedagógicas e jogos e brincadeiras, Bispo (2021) 

ressalta que o brincar é tida como uma ferramenta de grande relevância e que como 

já vem sendo apresentado ao longo deste artigo, pode ser utilizado pedagogicamente 

com a finalidade de auxiliar as crianças em seu desenvolvimento, no entanto, é 

necessário que seja realizado, um planejamento e contextualização, pois a prática de 

ensino, utilizando a brincadeira na Educação Infantil deve ser relacionada aos 

conhecimentos da ludicidade e cultural trazidos pelos alunos, bem como suas 

experiências pessoais. 

Bispo (2020b) explica que a ludicidade tem destaque por ser um método 

bastante eficaz na inserção do aluno nas atividades propostas pelo professor, isso 

porque através da brincadeira que é algo que já é da natureza infantil, ela interage e 

procura descobrir o mundo em que faz parte. No entanto, o autor ressalta que as 

brincadeiras não são apenas a única alternativa que pode melhorar o intercâmbio, 

entre o ensino e a aprendizagem, mas é sem dúvida um recurso que traz grandes 

contribuições para desempenho de melhores culminâncias para os educadores que 
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almejam promover mudanças no desenvolvimento de seus alunos, principalmente em 

fase de alfabetização.  

É importante refletir sobre a forma como se estabelece a relação da criança 

com o brincar, e por isso o educador precisar ter consciência de seu papel enquanto 

mediador e do uso adequado do brinquedo ou da brincadeira proposta, dentro do 

ambiente escolar o brincar tem que ter finas específicos. No que tange a sua utilização 

na Educação Infantil, Bispo (2020b), nos diz que, neste nível de ensino, a brincadeira 

desempenha papel primordial na formação dos sujeitos, pois as creches e as 

instituições de ensino atuam promovendo a extensão do aprendizado, que é adquirido 

pela experiência social e pelas interações interpessoais. 

No contexto escolar, Bispo (2020b) reforça que os jogos e as brincadeiras 

devem ser estimulados e como já foi dito, sua aplicação precisa ser planejada, esses 

recursos precisam ter o intuito de desafiar e favorecer a expressividade, a autonomia, 

e a imaginação da criança. Quando se fala em Educação Infantil, é importante que o 

educador conheça seus alunos, bem como o grau de dificuldade que a sala de aula 

tem, antes de trazer alguma forma de brincadeira, por isso, planejamento é primordial, 

analisar se o jogo vai de encontro com a cultura da criança é bastante coerente para 

não provocar a desmotivação ou falta de interesse, essas são medidas simples que 

irá contribuir para que o professor seja capaz de envolver seus alunos visando o 

alcance dos objetivos propostos para a aula.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entende-se que os jogos e brincadeiras estão inseridos no universo lúdico que 

está presente na infância, logo, é um dos elementos fundamentais empregado nas 

práticas pedagógicas da Educação Infantil. O presente artigo, através dos autores 

trabalhados, comprovou que o brincar na escola, seja ele, utilizando jogos ou 

brincadeiras, promovem de forma significativa o desenvolvimento dos pequenos, além 

de permitir a construção de significações culturais e sociais importantes. 

As propostas lúdicas dentro do contexto da Educação Infantil trazem muitas 

contribuições positivas na perspectiva dos processos de ensino-aprendizagem, além 
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de permitir a vivencia das crianças em um ambiente alegre e descontraído, levando 

em consideração que a Educação Infantil é o primeiro nível de formação escolar e o 

momento em que estes alunos se encontram com uma forma de saber diferente do 

visto em casa, deste modo, a aprendizagem dinâmica é um excelente meio de motiva-

los.  

Ficou claro que, recai sobre o professor utilizar o lúdico a seu favor, 

potencializando cada vez mais a aprendizagem das crianças, fazendo-as sentir 

vontade de retornar a cada a dia a sala de aula. A proposta da utilização dos jogos e 

brincadeiras tanto potencializa a aprendizagem como permiti ao educador inovar sua 

prática pedagógica, ao utilizar esses recursos, o professor proporciona momentos de 

interação entre os alunos.  

Com base nos autores utilizados para embasar este artigo, foi possível concluir 

que os jogos e as brincadeiras são recursos pedagógicos de grande importância para 

o desenvolvimento das crianças, principalmente nas primeiras fases de ensino, pois 

são atividades que motivam, estimulam, potencializa e permite que os pequenos se 

expressem sem medo de errar, e é através destas tarefas que os alunos vão 

desenvolvendo seus aspectos cognitivo, motor, além de entender o meio que está 

inserido interagindo melhor com ele.  

Assim, tendo confirmado a importância pedagógica dos jogos e das 

brincadeiras na Educação Infantil, sugere-se que os professores façam uma reflexão 

sobre este nível de ensino, bem como de suas práticas, pois é preciso ter consciência 

da aplicabilidade correta e coerente dessas práticas em sala de aula, espera-se que 

estas sirvam de base para uma educação pautada na liberdade de expressão, de 

despertar da imaginação, do desenvolvimento de competências e habilidades que 

serão necessários aos anos consecutivos e irá acompanhar o aluo durante toda a sua 

vida escolar.  
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GESTÃO ESCOLAR 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objeto de estudo a Pedagogia de Projeto no 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno e da gestão escolar, objetivando analisar 
como essa metodologia contribui para o êxito da escola e do aluno. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, seguiremos um caminho metodológico alinhado à 
pesquisa bibliográfica, tendo como principais referenciais teóricos Luck (2003), Leite 
(1996), e Kilpatrick (2006). A Pedagogia de Projeto tem como principal finalidade a 
promoção da relação ensino/aprendizagem alicerçada na construção do 
conhecimento a partir da interação entre professores, alunos e demais agentes do 
contexto escolar. Ela possibilita uma nova proposta educativa, pois contribui para uma 
educação transformadora, promovendo aos estudantes o diálogo, a reflexão, a 
curiosidade e o respeito mútuo. Essa metodologia contribui, efetivamente, para o 
processo de ensino-aprendizagem e cria condições para o desenvolvimento cognitivo 
e social, necessário à formação integral.  

Palavras-chave: Metodologia ativa. Pedagogia de Projeto. Aprendizagem. Gestão 
Escolar. 

 

ABSTRACT 

This article has as its object of study the Project Pedagogy in the development of 
student learning and school management, aiming to analyze how this methodology 
contributes to the success of the school and the student. For the development of this 
research, we will follow a methodological path aligned with bibliographical research, 
having as main theoretical references Luck (2003), Leite (1996), and Kilpatrick (2006). 
The main purpose of Project Pedagogy is to promote the teaching/learning relationship 
based on the construction of knowledge based on the interaction between teachers, 
students and other school agents. It enables a new educational proposal, which 
contributes to a transformative education, promoting dialogue, reflection, curiosity and 
mutual respect for students. This methodology effectively contributes to the teaching-
learning process and creates conditions for cognitive and social development, 
necessary for comprehensive training. 

 

Keywords: Active methodology. Project Pedagogy. Teaching-learning. School 
management. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente o campo educacional discute cada vez mais modelos de ensino que 

desenvolvam a aprendizagem da criança e da gestão escolar. Dessa maneira, o 

debate sobre a importância dos projetos, que tem como finalidade garantir a 

aprendizagem com a contribuição da gestão escolar, vem se ampliando e 

conquistando o número maior de professores e gestores que acreditam nos bons 

resultados que a Pedagogia de Projeto apresenta. O interesse pela temática desta 

pesquisa nasceu da minha atuação como educanda da Escola Municipal Fausto de 

Aguiar Cardoso localizada na Cidade Divina Pastora-se. Por isso, inicio este texto 

demarcando minha trajetória como aluna, inserindo-me neste espaço de análise.  

Como aluna da referida escola, participei de projetos como: projeto Baú de 

Leitura, biblioteca Itinerante, que visavam o conhecimento e o hábito da leitura para 

os estudantes. Outro projeto que participei foi o Gincana Cultural, que objetivava 

proporcionar a conscientização da necessidade do respeito ao outro. Por meio desses 

projetos, vivenciei vários momentos essenciais para a minha aprendizagem, tendo em 

vista que a preocupação da escola era manter as crianças e os adolescentes inseridos 

naquele espaço de engajamento social e favorecendo um ensino de qualidade.  

Diante do exposto, a presente pesquisa tem a seguinte hipótese: A escola que 

se utiliza da Metodologia de Projetos tem possibilidades concretas de êxito na 

aprendizagem do aluno e no bom desenvolvimento da gestão escolar. Desse modo, 

posso afirmar que diante das minhas experiências vividas no espaço escolar, a 

Pedagogia de Projeto é uma metodologia eficaz é fundamental, já que contribui 

positivamente, uma vez que proporciona a oportunidade de uma aprendizagem 

significativa.  

O Método de Projeto foi criado pelo pesquisador estadunidense William Heard 

Kilpatrick, que ao perceber que o currículo escolar dos Estados Unidos era 

inadequado para preparar os jovens para a vida adulta, pois consiste, apenas, na 

aquisição de conhecimentos pré-estabelecidos apresentados aos alunos por meio de 

manuais ou oralmente pelos professores, potencializando a memória como a principal 

forma de aprender, limitando o indivíduo e a sua educação.  
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Segundo Kilpatrick (2006), ao estruturar-se por projetos, a educação escolar 

consegue formar “melhores cidadãos capazes de pensar e agir, inteligentemente 

críticos para não serem facilmente ludibriados, [...] rápidos nas adaptações às 

condições sociais mais iminentes” (Kilpatrick, 2006, p. 28). Durante a pesquisa 

consultamos dezenas de sites de revistas, na qual foram identificados e catalogados 

10 artigos que referenciam a Pedagogia de Projetos como objeto de investigação.  

Dentre os textos pesquisados, destaco o trabalho de autoria de Lúcia Helena 

Alvarez Leite (1996), porque o principal objetivo do projeto fundamenta-se em uma 

problemática, e que, de acordo com esses problemas o projeto é concebido seguindo 

uma ordem metodológica do que deve ser estudado. Nele, a autora destaca que a 

discussão sobre projetos vai além do trabalho como uma técnica de ensino mais 

interessante para o aluno, pois é uma postura pedagógica. O projeto está inserido em 

toda uma discussão que permeia os âmbitos escolares tais como: a função social da 

educação; o papel da escola dentro da sociedade atual; dentre outros. 

A leitura da bibliografia pesquisada apresentou a Pedagogia de Projeto como 

promotora da relação ensino/aprendizagem alicerçada na construção do 

conhecimento a partir da interação entre professores, alunos e demais agentes do 

universo escolar. Desse modo, a investigação sobre essa temática será apresentada 

em um plano de redação dividido em quatro partes: introdução, na qual apresentamos 

o objeto de estudo, objetivo, justificativa, metodologia e referênciais teóricas. Na 

segunda parte, apresentaremos uma breve revisão da literatura sobre a Pedagogia 

de Projeto. Na terceira parte trabalharemos o conceito de Pedagogia de Projeto e o 

seu papel no desenvolvimento da aprendizagem e da gestão, já na quarta e última 

parte serão apresentadas as breves considerações.  

Assim sendo, este artigo toma como objeto de pesquisa a Pedagogia de Projeto 

no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e da gestão escolar, e tem como 

objetivo analisar como essa metodologia promove o desenvolvimento da instituição 

escolar. Para a realização desta pesquisa, seguiremos uma metodologia consistente 

com a pesquisa bibliográfica, tendo como principais referenciais teóricos Luck (2003), 

Leite (1996) e Kilpatrick (2006). A escolha desses teóricos se deu a partir da pesquisa 

em banco de dados da Capes e sites de revistas conceituadas no campo da pesquisa 

educacional. 
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 Assim, a Pedagogia de Projeto possibilita uma nova proposta educativa, 

contribuindo para uma educação transformadora, promovendo o diálogo aos 

estudantes, a reflexão, a curiosidade, o respeito mútuo, contribuindo efetivamente no 

processo ensino-aprendizagem para a formação integral dos alunos, criando 

condições para o desenvolvimento cognitivo e social. 

 

2 PEDAGOGIA DE PROJETO: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

 O debate sobre a Pedagogia de Projeto como instrumento impulsionador da 

melhoria da aprendizagem e da gestão na escola, ainda que seja de grande 

relevância, apresenta-se ainda de forma tímida no conjunto das produções científicas 

sobre o universo educacional. Poucos são os pesquisadores que deslocam seus 

interesses para investigação de tal temática. Durante a nossa pesquisa nas bibliotecas 

físicas e virtuais, site de revistas e banco de dados da CAPES, localizamos alguns 

trabalhos que tomam a Pedagogia de Projeto como objeto de estudo, e ou como parte 

de outro objeto de estudo. Desse destacamos nessa breve revisão de literatura 

apenas os trabalhos que tomamos como referencial teórico.  

Um dos textos analisados foi o livro “Educação para uma civilização em 

mudança” de autoria de Kilpatrick, publicado em 1970. Nele, o autor descreve a 

Pedagogia de Projeto como uma nova metodologia de ensino que visa a combater o 

ensino tradicional. Sendo um dos discípulos de John Dewey, Kilpatrick é considerado 

o grande criador da Pedagogia de Projeto no cenário educacional dos Estados Unidos. 

Para o autor e teórico da educação, o desenvolvimento de trabalhos integrados 

configurados como projetos possibilita uma melhor organização dos objetivos da 

aprendizagem em sala de aula, além de garantir maior interação dos alunos. 

“Devemos notar, agora, que a atividade em si mesma não é só a condição da 

aprendizagem, mas aquela que levará a formar os caracteres sociais desejados. 

Vimos até que ponto o propósito e o desejo determinam a aprendizagem” 

(KILPATRICK, 1970, p. 81). 

O referido teórico, sustentado na pedagogia de John Dewey, sistematiza a 

Metodologia de Projetos tendo como principal defesa a ideia de que a escola deve ser 

um local onde a criança aprenderá a resolver seus problemas do cotidiano. De acordo 
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com o autor, Kilpatrick (2006) O conceito de projeto na educação deve enfatizar a 

importância da experiência do aluno no processo educacional em oposição ao ensino 

tradicional, onde o aluno é reduzido à condição de receber o conteúdo. Marques 

(2016, p. 2) afirma que Kilpatrick (2006) compreende a importância de um novo 

conceito de ensino que colocasse o aluno como agente ativo, isso seria essencial para 

o enfraquecimento das concepções do ensino tradicional. Segundo a autora, os 

estudos dele podem assim ser classificados:  

Tipo 1 - em que a interação é produzir algo externo a partir de alguma 

ideia ou plano em que são sugeridos os seguintes passos: 

perspectivar, planificar, executar e avaliar; 

Tipo 2 - em que se propicia o desfrutar de uma experiência estética, 

influenciando o desenvolvimento da apreciação, não havendo 

procedimentos fixados, cabendo ao educador perceber o melhor modo 

de os acompanhar;   

Tipo 3 - em que a intenção é solucionar um problema intelectual; 

Tipo 4 - para aperfeiçoar uma técnica de aprendizagem ou adquirir 

determinado conhecimento ou capacidade em que os procedimentos 

são os mesmos do tipo 1.  

Ele ressalta que é importante que os docentes considerem esses quatro tipos 

de projeto tendo clareza quanto à expectativa para com os objetivos e procedimentos 

citados acima. Destaca também que tais projetos não precisam ser necessariamente 

feitos de forma individual, pelo contrário, podem também ser feitos coletivamente, uma 

vez que tal forma potencializa “assim a aprendizagem mútua e o respeito entre si e 

pelo outro, dependendo tanto da motivação de cada um como da dedicação de todos”. 

(KILPATRICK, apud, MARQUES, 2016, p.2). Por esse entendimento, o Método de 

Projeto, criado e defendido pelo referido autor, valoriza essencialmente a intenção 

como um impulso para a construção moral e a educação não dissociada da vida. 

Dialogando com esta mesma compreensão sobre a essencialidade da 

Pedagogia de Projetos, Lúcia Helena Alvarez, referência nesse debate, em seu texto 

“Pedagogia de Projetos: Intervenção no Presente”, apresenta o princípio da 

caracterização da discussão sobre a Pedagogia de Projeto, antes conhecida como 

Pedagogia Ativa, na qual fundamentava-se numa concepção defendida por Dewey, 

que entendia que a educação como um processo de vida e não uma preparação para 

a vida futura e a escola deve representar a vida presente.  
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Para Leite (1996), a Pedagogia de Projeto, no momento presente, traz uma 

discussão sobre a condução de “uma postura pedagógica e não uma técnica de 

ensino mais atrativa para os alunos”, uma vez que o agente escolar busque romper 

as barreiras do tradicional usando estratégias de ensino, recriar e ou repensar a 

escola, transformando-a em espaço de aprendizagem significativo para todos. A 

autora destaca que  

surge uma necessidade urgente de ressignificação do espaço escolar 

- com seus tempos, rituais, rotinas e processos - de modo que ele 

possa, efetivamente, estar voltado para formação de sujeitos ativos, 

reflexivos, cidadãos atuantes [...]”. (LEITE,1996, p. 2). 

Leite (1996) ao tratar das necessidades urgentes dentro do espaço escolar, 

compreende que essas necessidades de aprendizagem dão um novo sentido às 

atividades propostas em salas de aula, e que essa intervenção pedagógica perpassa 

o tradicionalismo, trazendo novas necessidades de aprendizagem ao tentar resolver 

problemas. Para Leite (1996, p. 02) alguns critérios fundamentam o trabalho por 

projetos: 

 

O trabalho com projeto traz uma nova perspectiva para entendermos o 

processo de ensino/aprendizagem. Aprender a deixar de ser um simples ato de 

memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. Nessa 

postura, todo conhecimento é construído em estreita relação com o contexto em que 

é utilizado, sendo, por isso mesmo, impossível separar os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes nesse processo. É um processo global e complexo, 

pois conhecer e intervir no real não se encontram dissociados. 

A autora revela, na nossa concepção, o maior segredo de como se dá essa 

aprendizagem significativa e inovadora, pondo em questão o "aprender e ensinar". Ou 

seja, “Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes dos fatos, 

escolhendo procedimentos [...]. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas 

principalmente pelas experiências proporcionadas” (LEITE, 1996, p. 2). Nesse 

sentido, o uso de projetos no cotidiano das escolas permite aos alunos uma melhoria 

e amplitude da sua aprendizagem, além de contribuir significativamente para o 

desenvolvimento da capacidade de se relacionar com outro e do trabalho em equipe. 
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Quanto à gestão escolar, Heloísa Luck (2003, p. 18) em um dos seus trabalhos 

sobre o papel da gestão no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, destaca que 

“para elaborar projetos atende a essas necessidades, pois constitui um processo de 

concentração de inteligência, articulação de esforços e de condições necessárias para 

garantir o enfrentamento de desafios e a superação desejada de obstáculos”. A autora 

chama a atenção para os estudos de Dinsmore (1992) que traçam o mesmo 

entendimento sobre a Pedagogia de Projeto e a identifica como um empreendimento 

com começo e fim definidos, dirigidos por pessoas que têm objetivos claros que visam 

o desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, pode-se entender que projeto possui 

um começo e fim seguindo alguns parâmetros para elaboração do mesmo.  

Rememorando Luck (2003, p. 16) destaca que os requisitos de preparação do 

projeto podem ser considerados os seguintes pontos:  

Em seu sentido mais elementar, sistematizar, integrar em conjuntos 

organizados, ações que, do contrário, permaneceriam desarticuladas 

e até mesmo conflitantes entre si; 

Definir claramente, e com visão realista, os resultados pretendidos 

pelas ações, de modo a maximizar os esforços para a consecução dos 

resultados mais significativos;  

Agir a partir de situações claramente entendidas; 

Dimensionar, articular e organizar os recursos, as condições, a 

energia e o talento de equipe para a sua efetivação; 

Oferecer condições de retroalimentação e melhoria contínua das 

ações; 

Compreender pela reflexão a partir do monitoramento e avaliação, a 

relação em que processos e resultados.  

Logo, entende-se que a proposta pedagógica de trabalhar com projetos, em 

que o corpo discente aprende participando e vivenciando. Os professores vão 

estabelecer vínculos mais efetivos com os alunos na escola, que é um espaço de 

convivência onde eles terão a oportunidade de conectar-se ao mundo em que 

vivenciam com os conteúdos ministrados na sala de aula e na escola. Destarte os 

levaram à reflexão sobre a prática cotidiana da comunidade por meio da 

aprendizagem por projetos. 
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3 A PEDAGOGIA DE PROJETO E O SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM E DA GESTÃO ESCOLAR  

Para entendermos melhor sobre a Pedagogia de Projeto, é necessário 

compreender o sentido dessas duas palavras, que possuem conceitos e significados 

diversos. Inicialmente, Pedagogia veio para dar um novo significado à escola, e ao 

pesquisar um conceito geral da palavra "Pedagogia", conforme o dicionário UNESP 

2012, teoria e ciência de métodos que assegurem a adaptação recíproca do conteúdo 

informativo do indivíduo que se deseja formar, técnica de ensinar entre outros 

significados”. Ou seja, por meio da Pedagogia se investiga a compreensão dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

Para Libâneo (2004) a Pedagogia ocupa-se dos processos educativos, 

métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso, ela tem um significado bem mais 

amplo, bem mais conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e 

historicamente e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa 

(LIBÂNEO, 2004, p.29-30). 

Diante das ideias do autor, entendemos que a Pedagogia é pesquisa, métodos, 

organização e estrutura que as escolas e professores se equiparam para formar o 

processo educacional. A pedagogia não envolve somente métodos de ensino, mas 

também diferentes visões de mundos por educadores, alunos e demais agentes da 

escola, que devem estar interligados no processo de ensino-aprendizagem. Ao 

tratarmos do conceito da segunda palavra "Projeto", de acordo com o dicionário 

UNESP, a palavra projeto significa ideia, intenção de executar ou realizar algo, no 

futuro, intento, desígnio entre mais significados. Seguindo esse mesmo entendimento, 

Leite (1996, p. 7) conceitua que; 

Os projetos são processos contínuos que não podem ser reduzidos a 

uma lista de objetivos e etapas. Refletem uma concepção de 

conhecimento como produção coletiva, em que a experiência vivida e 

a produção cultural sistematizada se entrelaçam, dando significado às 

aprendizagens construídas. 

Diante do exposto, fica claro que cada definição possui algumas 

especificidades, porém uma não anula a outra. Pelo contrário, se complementam, 

contrapõem-se e correspondem de forma a satisfazerem os objetivos de cada área do 

conhecimento a partir de uma perspectiva diferente. É neste contexto que 
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consideramos oportuno incentivar os educadores a refletirem a respeito da nova 

metodologia de ensino, a Pedagogia de Projeto, sendo inegável a participação da 

gestão escolar nesse processo de ensino/aprendizagem.  

A contribuição da metodologia de projeto na aprendizagem e na gestão escolar 

nos proporciona uma aprendizagem significativa, nos remete uma perspectiva de 

ensino diferencial a fim de que trabalhemos por e com projetos, trazendo um novo 

olhar para o âmbito escolar nas salas de aulas e em todos os espaços escolares. 

Tendo em vista que todos os objetivos da escola são importantes, e seguindo essa 

linha de intenção alcançamos objetivos e sonhos, mas isso deve ser feito de uma 

forma pensada, planejada e compartilhada com todos na organização, trabalhando 

coletivamente, e para atingir esse objetivo de forma eficaz é preciso prever e criar 

condições favoráveis para o sucesso que todos almejam.  

O ensino por meio de projeto disponibiliza às instituições de ensino e aos alunos 

a oportunidade de aprimorar o desenvolvimento cognitivo e crítico do educando de 

maneira colaborativa, dando possibilidades aos alunos de pensar, questionar, criar e 

resolver problemas que fazem parte da vida dos mesmos, ou seja, essa nova forma 

de ensino promove não somente uma aprendizagem, mas sim, um processo 

educacional com utilidades e estratégias diferentes, significativas para que assim os 

alunos levem para a vida toda. Um dos maiores objetivos e procedimentos da 

Pedagogia de Projeto é promover ao educando uma aprendizagem através de projeto 

que perpassam ao longo da vida e não sejam esquecidas. Para Luck (2003, p. 13), “o 

método de projeto é, certamente, de grande utilidade para todos os que pretendem 

orientar seu trabalho para a promoção de resultados efetivos, mediante ações 

organizadas” 

Ressaltamos na interpretação de Luck (2003), o envolvimento do educador e 

educando no projeto, pois as experiências pedagógicas na Pedagogia de Projeto 

expõem muita criatividade e transparência. Nesse sentido, em seu fundamento, a 

Pedagogia de Projeto pode ser considerada uma ferramenta e modelo bastante eficaz, 

já que contribui no desenvolvimento de propostas que atendem às necessidades 

básicas de formação e educação do educando, pois o projeto traz um novo olhar, um 

novo enfoque na aprendizagem. Além disso, o projeto ganha cada vez mais 
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importância no desenvolvimento da pedagogia e organização escolar. Nesse mesmo 

entendimento, Lúcia Helena Alvarez Leite (1996, p. 2) declara que  

Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma 

experiência educativa em que o processo de construção de 

conhecimento está integrado às práticas vividas. Esse aluno deixa de 

ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz do conteúdo de uma área 

de conhecimento qualquer. É um ser humano que está desenvolvendo 

uma atividade complexa e que nesse processo está se apropriando, 

ao mesmo tempo, de um determinado objeto do conhecimento cultural 

e se formando como sujeito cultural. 

Concordamos com o ponto de vista da autora, quando afirma que a construção 

de conhecimento se alia à prática de aprendizagem, em que o aluno aprende 

participando e vivenciando de forma ativa, resolvendo problemas, assumindo uma 

postura frente à realidade. No campo da gestão escolar a autora Heloisa Luck (2003, 

p. 18-19) aponta alguns critérios fundamentais do trabalho com projetos: 

Estabelecer novos horizontes e patamares mais elevados de serviços, 

mediante o esforço orientado por visão prognóstica e abrangente. 

Promover consistência e unidade de propósitos e das ações 

necessárias à sua efetivação, por estabelecer, ao mesmo tempo, uma 

visão global estratégica e um enfoque específico a respeito da 

problemática focada (pensar grande ao agir no pequeno). 

Delinear condições necessárias para realização de objetivos e metas 

organizacionais. 

Dimensionar adequadamente os insumos necessários e articulados, 

de modo que se potencializam reciprocamente na implementação de 

ações, garantindo racionalidade no uso de recursos de organização 

de vários atos necessários para se obter resultados. 

Maximizar o uso e distribuição do tempo, como um bem fundamental 

para a eficácia de ações. 

Estabelecer compromisso e comprometimento com a ação voltada a 

produção de resultados.  

Permitir, pelo processo de análise dos projetos desencadeados e 

avaliação de seus resultados, o amadurecimento da organização e da 

empregabilidade dos envolvidos. 

Desse modo, fica evidente o tamanho da viabilidade do Método de Pedagogia 

de Projetos tanto no campo do desenvolvimento da aprendizagem como no campo da 

gestão escolar. São contribuições significativas para que os alunos se desenvolvam a 

partir de uma educação que considera a efetivação das relações com o outro, a 
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coletividade e o espírito de colaboração. A Pedagogia de Projetos é essencialmente 

colaborativa para a formação de indivíduos que alcancem todas as condições 

necessárias para se tornarem cidadãos ativos. Com isso, a escola resgata e mantém 

seu propósito, que é formar cidadãos críticos e educados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos argumentos apresentados, percebeu-se a importância da 

Pedagogia de Projeto para o trabalho escolar. Entende-se que a educação precisa ir 

ao encontro das necessidades dos alunos, superando as práticas habituais, pois 

vivemos em uma sociedade que não se admite mais uma escola fragmentada, 

descontextualizada e principalmente uma escola com ensino tradicional por meio da 

memorização de conteúdo. Diante disso, o trabalho propôs uma nova metodologia de 

ensino, o trabalho com projeto, educando em uma visão mais contextualizada, 

complexa e global, a pedagogia de projeto exige um repensar da prática pedagógica, 

constituindo uma nova postura metodológica de ensino mais atrativa, dinâmica, 

eficiente e eficaz.  

Portanto, a Pedagogia de Projeto consiste em uma metodologia ativa, que visa 

a garantir a aprendizagem com a contribuição da gestão escolar e com auxílio de 

professores e gestores, enquanto promotora da relação ensino-aprendizagem 

baseada no conhecimento, e como ferramenta para promover a melhoria da 

aprendizagem e da gestão escola nos proporcionando aprendizagens importantes em 

uma perspectiva de ensino diferenciada para que possamos atuar no projeto e 

trabalhar com o projeto, trazendo o ambiente escolar para as salas de aula e todos os 

espaços escolares.  

Por fim, o que tentamos construir com propostas como esta é um tipo de 

educação que fuja das metodologias tradicionais, pois não é preciso se limitar às 

técnicas de memorização “decoreba”, e sim guardar os conhecimentos de forma 

contínua, garantindo a assimilação dos conteúdos de forma efetiva. Sendo assim, 

atingindo os objetivos propostos neste trabalho, possibilitamos uma nova visão da 

prática educativa, tendo em vista que a Pedagogia de Projeto permite aos alunos a 

terem uma aprendizagem significativa, uma vez que são impulsionados a pensar, 
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repensar, questionar e agir diante de situações e problemas, para assim desenvolver 

suas habilidades, saberes, tornando-os sujeitos críticos e autônomos.  
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RESUMO  
O presente trabalho objetiva apresentar as contribuições que a literatura infantil traz 
através da maneira que é trabalhada em sala de aula para as crianças do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, ao entender e compreender tais contribuições será 
possível perceber que trabalhar essa literatura contribui para o processo de 
aprendizado da criança em sala de aula, por meio de metodologias para o trabalho de 
valorização do protagonismo, também será trabalhado a diversidade cultural presente 
na sociedade brasileira. É de suma importância trabalhar essa temática para a 
formação de crianças críticas e reflexivas e também aumentando sua autoestima 
dentro e fora da sala de aula, através das metodologias que irão ser trabalhadas, 
espera-se ter um grande resultado a respeito das contribuições que o ensino da 
literatura agrega na vida escolar e não escolar. A metodologia utilizada será de cunho 
bibliográfico, tais quais: Brasil (2018), Cosson (2011) e Gregorin Filho (2012). 

 
Palavras-chave: Criança. Escola. Formação de leitor. Literatura infantil. 

 
 

ABSTRACT 
This work aims to present the contributions that children's literature brings through the 
way it is worked in the classroom for children from Elementary School Early Years, by 
understanding and understanding such contributions it will be possible to see that 
working this literature contributes to the learning process of the child in the classroom, 
through methodologies for the work of valuing protagonism, the cultural diversity 
present in Brazilian society will also be addressed. It is extremely important to work on 
this theme for the formation of critical and reflective children and also increasing their 
self-esteem inside and outside the classroom, through the methodologies that will be 
worked, it is expected to have a great result regarding the contributions that teaching 
of literature aggregates in school and non-school life. The methodology used will be 
bibliographic, such as: Brazil (2018), Cosson (2011) and Gregorin Filho (2012). 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabendo que a educação escolar tem um papel importantíssimo no 

desenvolvimento dos indivíduos e através da escola que é instituição que tem o 

objetivo de desenvolver a capacidade de pensar e aprender das crianças. Seguindo 

esses conceitos fica visível que no Ensino Fundamental Anos Iniciais, a literatura 

infantil traz uma grande contribuição para a formação do leitor, o mesmo consegue 

desenvolver uma mentalidade crítica e reflexiva, através dessa produção literária, que 

por sua vez tem um papel importante na vida das crianças, através dos textos infantis 

literários, poderá perceber que o desenvolvimento da criança na escola e também fora 

do campo escolar que por sua vez por conta das suas leituras e das participações nas 

aulas conseguirá aumentar sua autoestima.  

 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC - (BRASIL, 2018) do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais fala sobre a valorização das situações lúdicas de 

aprendizagem, a mesma ainda aponta para a necessária articulação com as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil, seguindo tudo que é abordado nesse 

documento, fica claro que é nesse período da vida, que as crianças estão vivendo 

mudanças bastante importantes em seu processo de desenvolvimento e crescimento. 

Cosson (2011) aborda as maneiras de como ensinar literatura na sala de aula, o autor 

nos leva a refletir sobre o uso da literatura em sala de aula, esse livro trata da questão 

do letramento literário que tem um papel fundamental na construção de uma 

comunidade de leitores. 

Através das pesquisas realizadas nas obras dos autores citados ao decorrer do 

trabalho, que por sua vez tem por objetivo identificar as contribuições, que a literatura 

infantil tem para a formação do leitor no Ensino Fundamenta com foco nos Anos 

Iniciais, sendo assim todo o trabalho será estruturado com as metodologias dos textos 

de cada autor, que tem um papel na formação da criança crítica e reflexiva.  

Os objetivos específicos são os seguintes: analisar as contribuições que a 

literatura infantil traz para a formação do leitor através da maneira que se é ensinada 
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em sala de aula, e também verificar a formação da criança crítica e reflexiva através 

dos textos literários, que a partir desses objetivos será possível identificar cada passo 

que deve ser tomado pelos os profissionais da educação, para assim chegar a ao 

objetivo geral para deste trabalho que é a importância da Literatura Infantil, no 

processo de ensino aprendizado, no Ensino Fundamental, Anos Iniciais. 

A justificativa desse trabalho foi elaborada através de pesquisas realizadas em 

obras dos autores citados no texto com o objetivo de compreender a importância da 

Literatura Infantil no processo de formação do leitor no Ensino fundamental anos 

iniciais Por conseguinte, para o desenvolvimento desta pesquisa e também para o 

alcance do objetivo proposto, foi de suma importância e necessário a utilização de 

uma metodologia que fosse pautada na pesquisa bibliográfica da obra de Cosson, e 

a partir da pesquisa desenvolvida das leituras das obras citadas no decorrer do 

trabalho, foi possível identificar as contribuição que a Literatura Infantil tem no 

processo de formação da criança leitora crítica e reflexiva, e também com abordagem 

qualitativa nas realizações de leituras de artigos publicados em periódicos e livros da 

área, para assim compor a fundamentação teórica. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

2.1. AS CONTRIBUIÇÕES QUE A LITERATURA INFANTIL TRAZ PARA À 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

Sabe-se que a Literatura é um movimento de manifestações artísticas do ser 

humano, como por exemplo, a música, a dança, o teatro, dentre outras, ela também 

representa a comunicação a linguagem e a criatividade, e é considerada como a arte 

das palavras. Assim a Literatura Infantil, tem uma participação importante no Ensino 

Fundamental, Anos Iniciais, que segundo a BNCC, ela pode ser vista como uma porta 

de entrada para o universo maravilhoso da leitura, etc. Assim é possível entender a 

importância da Literatura Infantil para a formação de qualquer pessoa, seja criança ou 

adulta, e quando falamos nas contribuições que ela proporciona através da maneira 

que se é ensinada, veremos que ela tem grande importância no desenvolvimento da 

criança para aumentar o hábito para leitura. 
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De acordo com Sevcenko (1986), a literatura é, antes de qualquer coisa, um 

produto artístico, porém com raízes no social. Seguindo essa perspectiva, a literatura 

infantil, pode dialogar com o leitor a história que não ocorreu, sobre os determinados 

acontecimentos que não vingaram, ou até mesmo sobre os planos que não se 

concretizaram. Para o autor, isso é mais do que dar um testemunho a alguém, ela 

revelará determinados momentos de tensão que ocorreu, assim atrai o leitor não pela 

realidade e sim por uma possibilidade. 

Cosson (2011) apresenta duas maneiras existentes sobre como é possível 

desenvolver atividades para serem trabalhadas com leitores e tendo como objeto a 

literatura, sequência básica e sequência expandida. Uma dessas atividades é a 

seguinte, quando o professor estiver apresentando ou passar um texto para os alunos, 

ele irá determinar que a leitura dos textos literárias, em sua primeira ação seja apenas 

para a comprovação da leitura, aí aparti daí ele irá observar e conferir se o aluno leu 

efetivamente o texto apresentado. Indentificado isso, agora ele irá buscar ampliar essa 

primeira leitura para que outras abordagens, essas quais envolvem a crítica literária e 

outras relações com o texto, aluno e também a sociedade. 

A sequência básica proposta por Cosson (2011) é constituída por quatro 

passos, são elas: motivação, introdução, leitura e interpretação. Através da análise, 

vista pela obra do autor, fica claro que o primeiro passo para o letramento literário é a 

motivação, esse tem o papel de preparar os alunos para que ele consiga se conectar 

no texto. Para o citado autor, para que se tenha um sucesso de início do leitor e uma 

determinada obra vai depender de uma boa motivação. 

Pode perceber que a partir dessa motivação o aluno se envolverá no texto, 

sabe-se que a narrativa da história é uma arte, essa narrativa é a arte de contar, de 

troca entre sujeitos, também de pensar, e de compartilhar experiências, as situações 

que em algum momento os leitores viveram ou viverão, então através da motivação a 

criança terá prazer em se conectar com os textos literários e assim a criança irá gostar 

da leitura, por estar ligado a acontecimentos vivenciados e sendo possível 

desenvolver o hábito de ler através desse exemplos, o entusiasmo, as ideias e 

também os relatos de experiências das crianças, será desenvolvido a partir da 

motivação. 
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Em segundo vem a Introdução, que é especificada por Cosson como a parte 

da apresentação do autor e da obra. A partir do exemplo citado, pode afirmar que a 

introdução, apesar de ser uma atividade bastante simples, ela requer do professor 

alguns cuidados básicos como por exemplo, o professor deve ser claro que a 

apresentação do autor não se torne muito longa e aula não seja bastante expositiva 

referente a vida do escritor, com detalhes biográficos que esses assuntos é mais 

interessante para os pesquisadores, e não são importantes para o leitor que vai ler 

um de seus textos. 

Vale ressaltar as atividades de avaliação que são índices que permitirá a 

análise do desempenho de cada aluno, porém também consegui observar o 

desempenho do professor e da escola. O adequado que esses índices eles sejam 

recolhidos ao longo do processo a fim de que possam cumprir essa função 

diagnóstica, ou seja, quando analisados criticamente, permitem que se corrijam ou 

confirmem procedimentos e se identifiquem necessidades que estão ou deveriam ser 

atendidas para se atingir os objetivos, desejado. 

Através dessas características citadas acima observa-se que a partir daí 

conseguirá desenvolver nas crianças o hábito da leitura, com isso será importante 

despertar as mesmas a prática de ler. Sabe-se que ler é algo bastante trabalhoso até 

o momento em que tornar-se um prazer, aí através disso que se recorre à literatura 

infantil, porque através dela conseguirá despertar esse sentimento, a literatura infantil, 

consegui envolver o leitor por completo, apelando para fantasias e suas emoções.  

É notório afirmar, que para conseguir que o mundo se torne um lugar melhor, é 

bastante necessário que se integre uma política para incentivar à leitura, assim através 

dessa política acontecerá a inclusão de novos leitores à educação. Porque, somente 

a partir desse incentivo à leitura é que serão conquistados resultados bastante efetivos 

para a educação do país. 

Para Linard e Lima (2008) é fundamental que as políticas de incentivo à leitura 

se descolam da mera organização de feiras ou da criação de bibliotecas e salas de 

leitura. A criação dos ambientes citados acima, fará com que a criança, consiga se 

envolver com um ambiente de estímulo a atividade de leitura, as bibliotecas tem 

bastante acervo fazendo com que o leitor de depare com um texto que apresente 
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características de seu contexto, levando a consideração da leitura dos textos de 

literatura infantil. 

Linard e Lima (2008) incentivam a formação de mediadores e bibliotecários que 

serão capazes de semear a prática e o prazer da leitura por todo o país. Com isso fica 

visível que quando se fala em ler muitos se prende na visão de que a leitura é apenas 

como uma forma de entretenimento ou no uso acadêmico e não é bem assim a leitura 

ela não serve somente para esses exemplos citados acima sim ela é bastante utilizada 

para o uso acadêmico e também é bastante ótima para o entretenimento dos leitores, 

mas, para à ação de ler ela é e deve ser utilizada como uma ótima ferramenta que vai 

oferecer ao leitor uma visão bastante ampla do mundo, onde o sujeito conseguirá 

contextualizar suas próprias experiências de vida através do texto lido. 

O livro leva a criança a desenvolver a criatividade, a sensibilidade, a 

sociabilidade, o senso crítico, a imaginação criadora, e algo fundamental, o livro leva 

a criança a aprender o português. É lendo que se aprende a ler, a escrever e 

interpretar. É por meio do texto literário (poesia ou prosa) que ela vai desenvolver o 

plano das ideias e entender a gramática, suporte técnico da linguagem. Estudá-la, 

desconhecendo as estruturas poético-literárias da leitura, é como aprender a ler, 

escrever e interpretar, e não aprender a pensar. (PRADO, 1996, p. 19-20) 

 

Assim sendo, é necessário que o professor como responsável da sala de aula 

no ensino da literatura infantil, ele deve entender e também compreender as 

dificuldades diversas e particulares de cada aluno, e ao mesmo tempo, ele deve 

estimulá-los a produzirem textos e ouvirem os textos, para que assim eles consigam 

desenvolverem as suas competências e habilidades, dessa maneira o professor 

estimulando a leitura e assim irá desenvolver na criança a criatividade, reflexão crítica 

do cidadão leitor. 

A literatura sintetiza, por meio dos recursos da ficção, uma realidade, que tem 

amplos pontos de contato com o que o leitor vive cotidianamente. Assim, por mais 

exacerbada que seja a fantasia do escritor ou mais distanciada e diferente as 

circunstâncias de espaço e de tempo dentro das quais uma obra é concebida, o 

sintoma de sua sobrevivência é o fato de que ela continua a se comunicar com o 
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destinatário atual, porque ainda fala de seu mundo, com suas dificuldades e soluções, 

ajudando-o, pois, a conhecê-lo melhor (ZILBERMAN, 1994, p. 22). 

Assim sendo, a literatura infantil conceituada como arte, é notável que 

ela desenvolve um ato criativo que através da palavra, consegui criar 

um universo realista, fantástico e ainda livre, onde todas as coisas, 

fatos, o tempo o espaço e os seres ali transformados em linguagem, 

assumem uma grande dimensão de diferente e que pertencem ao 

universo da ficção 

Vale ressaltar, que a literatura infantil é importante para a educação das 

crianças, e ela estimula à leitura através do encanto esbelto, consegui promover 

mudanças de comportamento, que mexe desde as fantasias, emoções e também com 

o intelecto, conseguindo influenciar vários aspectos da educação do aluno. Sendo 

assim pode dizer que representa o caminho da criança ao mundo da leitura de forma 

bastante divertida, que por sua vez, tem um caráter lúdico e mágico que faz com que 

a atenção das crianças se volte a ela. 

 

2.2 A FORMAÇÃO DA CRIANÇA CRÍTICA E REFLEXIVA 

A literatura infantil juntamente com a escola determina um papel bastante 

importante para a valorização da infância da criança, assim dar para diferenciar o 

modo de motivação e desenvolvimento das duas crianças, no quesito classe social e 

condições diferentes para o acesso dos livros, por exemplo a tem crianças que não 

sabem nem ler, outras não tem acesso a educação e assim sucessivamente, então 

por conta de situações precária, se uma criança vive em um contexto social que não 

a estimule a prática da leitura essa criança não desenvolverá a sua paixão pela leitura, 

retornando a fala do autor Cosson quando ele diz que a motivação é importante para 

o processo de despertar a paixão, pela leitura. 

Para Soares (2004, p. 15), o ato de alfabetizar consiste em ensinar a ler e 

também a escrever, ou seja, “alfabetizar significa adquirir habilidades de decodificar a 

língua oral em língua escrita (escrever) e de decodificar a língua escrita em língua oral 

(ler)”. Nesse sentido, a leitura na escola tem o papel importante, que é ser o objetivo 

de ensino-aprendizagem, que por sua vez se trata de uma prática bastante complexa, 

e para converter a leitura em objeto de ensino-aprendizagem deve-se sempre 
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permanecer a sua natureza e também a sua complexidade, pode-se também analisar 

a leitura sendo uma importante atividade no qual tem o papel de fazer com que as 

crianças consigam assimilar todo o conhecimento recebido, e a partir daí interiorize e 

reflita para que consigam desenvolver e elaborar seus próprios textos, 

Então sabe-se que a leitura e também a escrita são uma conquista pessoal de 

cada criança porém as mesmas podem ser estimuladas por aquelas pessoas que elas 

convivem diariamente, ainda é sabido de todos que literatura infantil é pode ser uma 

aliada muito importante no processo de ensino-aprendizagem, para as crianças do 

ensino Ensino Fundamental, Anos Iniciais, pois os livros são recursos pedagógicos 

bastantes mportantes para as etapas da vida da criança, no processo de 

desenvolvimento da criança leitora. 

Assim observa que o papel da literatura na formação do cidadã é de que além 

de gerar conhecimento ela tem o papel também bastante importante que é o de gerar 

valores súteis a fim de formar melhores cidadãos críticos, para a sociedade, o 

professor responsável pela sala de aula junto com escola podem influenciar no 

processo de formação crítica das crianças leitoras através do incentivo e motivação, 

a prática da leitura e literatura infantil, assim podem ser criadas rodas de culturas, 

gincanas que terão a finalidade de desenvolver a literatura. Dessa forma,  

É importante que a criança se perceba produtora de texto na hora da 

leitura; daí a necessidade de se buscar texto de que a criança e o 

adolescente as vozes do seu grupo cultural, como o rap e outras 

formas de expressão. (GREGORIN FILHO, 2012, p. 56), 

Seguindo essas características, nota-se que é importante a familaridade com o 

texto que será lido, lendo o texto que fala e aborda toda a sua vivência, a criança 

leitora se interessará mais, Cosson (2011) diz que a motivação é fundamental para o 

processo de formação da criança leitora e critica, porque segundo ele a motivação 

fará com que a criança/leitor se interessará em ler todo o texto, fazendo com quê o 

mesmo venha a desenvolver o hábito de ler, a contextualização do indivíduo fala muito 

sobre si, através, da literatura infantil, a criança leitora conseguirá expandir sua mente 

para outros horizontes, através dos textos literários, a criança desenvolverá a 

criatividade, imaginação e desenvolve o senso crítico. 

Cosson (2011, p. 188) diz que "A experiência literária não só nos permite saber 
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da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência". 

Seguindo essa concepção e levando em consideração que as crianças no ensino 

fundamental, anos iniciais não possuí ainda um bom conhecimento acerca dos 

diversos gêneros como por exemplo o conto, mas se trabalhar esses tipos de textos, 

a exposição de vários tipos de contos e também suas características e suas 

finalidades vai servi para aproximá-los do assunto proposto e familiarizá-los com o 

tema através dessa espécie de texto que é e bastante atrativo e divertida.  

É possível observar que a criança quando se ouvi, ver ou ler texto de literatura 

infantil, ela vai se interessar bastante pelo fato de que a literatura trata de suas 

vivenc6, a importância dos textos literários é essa por se tratar de fatos de uma ficção 

ela refleti na realidade, através da literatura pode compreender diversas respostas 

para perguntas existentes. De acordo com Gregorin Filho (2012), Se o texto for 

narrativo, permita que a criança descubra todos os elementos estruturais da narrativa, 

como personagens, espaço, tempo, ações, entre outros. Assim sendo a partir desses 

tópicos citados acima, ficar claro que o espaço no texto narrativo é o local onde 

acontecem todos os fatos e também onde as personagens se movimentam, e os 

personagens são as peças fundamentais do texto pois sem elas não haveria o próprio 

enredo, então a criança descobrindo todos esses elementos, ela terá uma visão mais 

crítica e reflexiva, sobre os valores culturais de cada personagem narrado no texto, 

assim ela conseguirá entender, interpretar e compreender o contexto o qual ela está 

inserida. 

Ainda segundo Gregorin Filho (2011, p. 55), "Mas determinados gêneros 

textuais merecem leituras diferentes; assim, não se pode esperar que uma criança 

não familiarizada com um poema possa encontrar arte nessa modalidade textual". 

Para Cosson, o poema requer uma especificidade e dá mais trabalho para que se 

consigam se desvendar os seus códigos, porque é bom observar a palavra poética, 

sonoridade, seu ritmo e também toda a musicalidade que um poema pode 

proporcionar ao leitor, por isso que o autor fala que um poema dá mais trabalho, assim 

fica claro que quando a criança/leitor consegui compreender todos esses tópicos ela 

conseguirá ser um leitor crítico para compreensão de mundo. 

A preocupação com o respeito às singularidades, necessidades, habilidades e 

limitações de cada indivíduo em processo de aprendizagem é um fator diferencial que 
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marca uma nova perspectiva na educação.  [...] enfatizar a necessidade de a escola 

acolher e respeitar o pensar daquele que aprende, vendo-o como um sujeito histórico, 

situado numa cultura multifacetada e complexa. (ESPÓSITO, 2006, p. 31-32) 

A partir dessa nova visão de ver e lidar com o processo de construção do 

conhecimento da criança, também é possível perceber que na escola existe um novo 

valor no que diz respeito à socialização do indivíduo, porque de acordo com as novas 

proposições, não só interessam à escola mas, também interessa à tarefa de aprender 

suas habilidades e condições cognitivas, mas também desenvolver suas 

características culturais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim é notório afirmar que a literatura infantil no Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, tem uma grande contribuição para formar um leitor crítico e reflexivo, 

para que o mesmo consiga desenvolver uma melhor criatividade e imaginação, 

através dessa produção literária, que por sua vez tem um papel importante na vida 

das crianças, através dos textos infantis literários, assim a criança terá uma ótima 

interação e participação na escola e também fora do campo escolar que por sua vez 

por conta das suas leituras e das participações nas aulas conseguirá aumentar sua 

autoestima, através de tudo que foi abordado ao decorrer do texto, fica claro que a 

literatura infantil é fundamental para apresentar a criança suas características, cultura 

e suas histórias, fazendo com quê a criança desenvolva sua capacidade de 

indentificar em qual meio e contexto ela está situada, a partir da leitura dos textos 

literários, a mesma se tornará critica para saber lidar com os problemas encontrados 

na sua trajetória escolar e também fora da escola, a leitura é libertadora e leva o leitor 

para outro mundo com suas determinadas histórias contadas nós textos.  

Assim fica claro que a literatura infantil ela é um recurso pedagógico bastante 

importante no processo ensino aprendizagem e esta, deve ser trabalhada de forma 

adequada pelo professor, para favorecer a aquisição da leitura, ainda assim é de suma 

importância dizer que a literatura infantil, quando está sendo apresentada aos alunos, 

deve mostrada de uma forma que faça com quê as crianças sintam-se em um 

momento de entrosamento e de prazer para assim os alunos, passem a ver à literatura 
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infantil não só como uma disciplina, que faz parte de uma grade curricular a ser 

desenvolvida na sala de aula, mas também como uma arte de transformar suas 

conclusões, concepções e apresentar suas características, culturas etc. 
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RESUMO  

Este presente trabalho tem como proposta analisar, ao passo em que propõe, 
metodologias de ensino da Cultura Afro-brasileira nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Para tanto, serão evidenciadas algumas possibilidades metodológicas 
ativas que podem ser aplicadas em sala de aula, a sua importância com vistas à 
valorização da cultura afro e a adequação à realidade da escola e dos alunos. Isso 
posto, cabe compreender as orientações propostas pelo BNCC e Currículo Sergipano 
quanto ao ensino de cultura afro-brasileira nas séries iniciais do ensino fundamental 
em conformidade com a lei 11.645/2008. Toda contribuição que temos destas raízes, 
seja na arte, na nossa culinária tão rica, na religião e na força e garra que permeia o 
cidadão brasileiro vindo da força e garra daqueles que mesmo quando escravizados, 
explorados e tirados de sua liberdade sempre lutaram e literalmente construíram 
mesmo que contra a própria vontade, os pilares deste país, mas sem deixar de negar 
suas origens, seus costumes e seu ser. Este trabalho tem caráter qualitativo cuja 
metodologia de pesquisa bibliográfica tem foco na análise de conteúdo possibilitando 
não apenas construir um texto com base teórica, mas, sobretudo, propor uma 
mudança da prática de ensino a partir de novas formas de abordagem de conteúdo 
em sala de aula.  

Palavras-chave: Cultura Afro-Brasileira. Metodologias ativas. Educação básica. 
Ensino fundamental. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, a la vez que propone, metodologías 
para la enseñanza de la cultura afrobrasileña en los primeros años de la escuela 
primaria. Por tanto, se destacarán algunas posibilidades metodológicas activas que 
se pueden aplicar en el aula, así como su importancia con miras a valorar la cultura 
afro y adaptarse a la realidad de la escuela y los estudiantes. Dicho esto, es importante 
comprender los lineamientos propuestos por el Currículo BNCC y Sergipano sobre la 
enseñanza de la cultura afrobrasileña en los primeros grados de la escuela primaria, 
de acuerdo con la ley 11.645 / 2008. Todo aporte que tenemos de estas raíces, ya 
sea en el arte, en nuestra rica gastronomía, en la religión, en la fuerza y determinación 
que impregna al ciudadano brasileño, proveniente de la fuerza y determinación de 
quienes, aun siendo esclavizados, explotados y despojados de su libertad, siempre 
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Luchó y literalmente lo construyó. que, contra su voluntad, los pilares de este país, 
pero sin dejar de negar sus orígenes, sus costumbres y su ser. Este trabajo tiene un 
carácter cualitativo cuya metodología de investigación bibliográfica se centra en el 
análisis de contenido, permitiendo no solo construir un texto con una base teórica, 
sino, sobre todo, proponer un cambio en la práctica docente a partir de nuevas formas 
de abordar los contenidos en el aula. 

 

Palabras clave: Cultura afrobrasileña. Metodologías activas. Educación básica. 
Enseñanza fundamental. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que o estudo da cultura Afro brasileira é pouco difundido e realizado 

no Brasil, mesmo com as leis, incisos, regulamentações, além do que tange a BNCC 

no referido a Cultura Afro Brasileira acerca da inclusão e o trabalho referente a mesma 

em sala de aula nas escolas brasileiras, bem como da Lei 11.645/08 a qual trata de 

sua obrigatoriedade, porém é sabido que a realidade muitas vezes é outra, a forma 

que esta é realizada, não dando a devida atenção para a magnitude e importância que 

tal cultura tem para nossa história, nossa formação social, cidadã e até mesmo 

humana deixa além de muitas lacunas uma certa invisibilidade da real importância do 

ensino e mediação desta cultura tanto para educação como para sociedade. 

Dentro deste contexto Carvalho (2014) ressalta ainda que o ensino da cultura 

africana sempre esteve fazendo parte do conteúdo programático das aulas de 

História, porém o negro era visto apenas como o escravo, sendo desmerecido por 

esse ponto de vista pejorativo e preconceituoso. Para que esta situação fosse 

modificada era necessário a implementação de novas diretrizes e bases que levasse 

a valorização desta cultura. Tendo como objeto de estudo às análises das 

metodologias ativas de ensino desta cultura nos anos iniciais do ensino fundamental 

e suas formas de aplicação. (CARVALHO, 2014, p. 15) 

De acordo com Barbosa (2013), nota-se que a aprendizagem ativa trabalha 

com estratégias para intensificar a aprendizagem do aluno, o que leva o professor a 

ter uma posição funcional ao ensinar, pois, tem que recorrer a novos estudos e 

selecionar informações adequadas que se encaixem a aprendizagem efetiva, assim 

diferenciando-se das aulas rotineiras com caráter passivo. Neste sentido falar de 
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cultura Afro Brasileira usando de meios tradicionais como uso de livros, exercícios, 

leituras ou momentos sem planejamento adequado ou com planejamento mais sem 

que o aluno seja ativo e também produza não é algo que pode ser tido como 

transformador. (BARBOSA, 2013, p. 12) 

As metodologias ativas são reconhecidas pelos princípios de Paulo Freire 

afirmando que a educação é encorajada pela superação de desafios, a resolução de 

problemas e a construção de um novo conhecimento a partir de experiências prévias 

dos indivíduos (FREIRE,1983, p. 9). Sendo assim é correto também afirmar que o uso 

destas metodologias fará com que o aluno ao ser inserido neste contexto não somente 

como participante, mas também protagonista do que é mediado em sala de aula 

através de atividades que englobem questões ligadas à sua realidade mais que 

também remetido à cultura afro, podem de fato desenvolver neste aluno bons 

resultados tanto em seu ser como em tudo e todos que os cercam.  

O presente trabalho é resultante de pesquisas bibliográficas centradas em 

estudos feitos no que tange à cultura afro-brasileira e sua importância nas escolas 

para a formação de alunos nos primeiros anos do ensino fundamental tomando a 

BNCC e o currículo Sergipano como parâmetros, mais buscando algo para além do 

que é reservado nos livros didáticos fazendo assim uso de metodologias ativas que 

segundo Berbel (2011), consistem em formas de desenvolver o processo de aprender, 

usando conhecimentos reais ou simulados, visando às situações de esclarecimento, 

com sucesso, desafios providos das atividades fundamentais da realidade social, em 

diversos contextos. (BERBEL, 2011, p.1) 

Para isso, foi dividido em trés partes: a primeira parte. A importância da cultura 

Afro Brasileira, trata dos dados históricos, suas influências bem como referenciais 

teóricos ligados a mesma, a inclusão desta em sala de aula sendo pautado na BNCC 

e no Currículo de Sergipe; a segunda parte. Arte sua relevância e inserção em sala 

de aula, tomando como base o Currículo Sergipano e as manifestações culturais do 

Estado; terceira parte. Sabores sincretismo, força e fé. Fazendo menção a importância 

das raízes africanas para a culinária brasileira bem como das manifestações religiosas 

provenientes dos povos africanos, as perseguições sofridas e a luta por espaço, 

respeito e liberdade de expressão.  



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

 

2 Importância da Cultura Afro Brasileira 

Pode-se perceber traços fortes da cultura africana em diferentes áreas e 

estados e cenários brasileiros, tais como, na música, na dança, na religião, na arte, 

literatura e até mesmo na culinária. Sabendo que esta cultura chegou aqui de forma 

violenta onde aqueles que a trouxeram não foram trazidos, mas sim arrancados de 

sua nação, que ainda assim conseguiram trazer riquezas para nossa história e para a 

construção de nosso país é mais um motivo para que ela seja ainda mais difundida e 

também perpassada a todos. 

É também com intuito de corrigir o que está impregnado na história, dentro dos 

ensinamentos erroneamente e culturalmente já transmitidos ao longo da mesma, em 

que os povos africanos eram e são até os presentes dias marginalizados, esquecidos 

e apartados da sociedade, que a mediação do saber de forma ativa se faz necessária, 

de modo que este saber seja somado aos já existentes para que o aluno possa de 

fato enxerga a cultura afro e toda sua relevância como realmente é. Deste modo, nota-

se a necessidade de uma verdadeira mudança de postura, de visão e reconhecimento 

quanto às culturas afro no Brasil, como destacam Mello e Souza, ao afirmarem que “A 

“cultura africana” [...] está inserida na linguagem, comidas, músicas, religiões, entre 

outros”. Reconhecer a “cultura afro” como elemento importante de nossa cultura e 

sociedade é reconhecer a nossa própria história” (MELLO e SOUZA, 2008, p.132).  

Infelizmente, além dos motivos já mencionados, a valorização da cultura 

europeia sempre foi mais forte na história brasileira, principalmente até o início do 

século XX, quando as expressões culturais afro-brasileiras começaram aos poucos 

ser aceitas apesar de muito ainda ser distorcido ou não receber a devida importância. 

Segundo Souza (2008), além de toda contribuição que já trouxe e pode trazer, as 

culturas africanas devem ser compreendidas como canal quando bem utilizado para 

erradicar ou tentar erradicar o preconceito e a ignorância cuja arma mais eficaz é a 

educação que vise contribuir para valorização verdadeira viva e ativa. A referida autora 

ainda acrescenta que “[..] quando nós, como educadores e educadoras em diferentes 

postos e modalidades privilegiamos os valores africanos, reafirmamos a humanidade 

da memória civilizatória do continente-mãe [...]”. (SOUZA, 2008, p. 25) 
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Ao trazer em sua unidade temática o sujeito e seu lugar no mundo, tendo como 

objeto de conhecimento o Território e diversidade cultural, a BNCC pede que seja 

levado em conta os seus lugares de vivência, suas histórias familiares e/ou da 

comunidade, elementos de distintas culturas “[...] valorizando o que é próprio em cada 

uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira”. 

(BNCC, 2018 p. 377-378).  

Isto pode ser posto em pratica através de uma roda de conversa interativa, 

sendo realizada por toda a classe, as crianças sendo não só participantes e sim 

protagonistas do bate papo, fazendo e respondendo às perguntas. Visando assim 

além do incentivo a interação, gerar uma reflexão sobre a questão tratada, está 

podendo ser sobre as raízes dos alunos, descendência, características, sobre o local 

em que eles e os pais cresceram, os costumes e tradições de sua família e que relação 

ela possa ter com a cultura africana. A BNCC traz ainda em suas competências gerais 

alguns pontos que é de fato importante aqui tratar:  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 

elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 

e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (BNCC, 

2018 p. 9;10) 

Os quais podem e devem ser levados em conta para o trabalho e na vida dos 

alunos dentro e fora do ambiente escolar, ao falar da relação destes com os que fazem 

parte de sua vida e de suas interações seja em casa ou em sua comunidade. Convém 

salientar que a formação do povo brasileiro deu-se por acréscimos na área intelectual, 

educacional, a exemplo de José do Patrocínio, Machado de Assis, Luiz gama, André 

rebuças, Adelina, Maria Firmina dos reis, Francisco José do nascimento, entre outros, 

como ressalta o jornal diáspora ao afirmar que tais intelectuais nunca mencionados 
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nos livros, pelo contrário, atribuem a princesa Isabel todas as glórias pelo fim do 

período escravista mesmo que todas as lutas e estratégias para alcançar as 

liberdades tenham sido realizada por pessoas negras.  

 

3 Arte sua relevância e inserção em sala de aula tomando como base o Currículo 

Sergipano e as manifestações culturais do Estado  

Que a História Africana no Brasil foi e em si é rica em cultura sabemos mais 

ainda falhamos em transmitir isto, em dar o devido lugar e participação tanto para esta 

como para todos aqueles que são advindos destas. Muitas vezes o ensino institucional 

apresenta a questão africana de forma mítica ou centrada apenas a partir das grandes 

navegações. Para o Jornal Diaspora Negra (2019), a partir de uma crítica ao 

pensamento eurocêntrico de Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda acerca do 

mito da fundação, afirma que “Nós fomos educados na perspectiva de um mito, que 

ficou conhecido como Mito das Três Raças. [...] o Brasil teria sido fundado com a 

contribuição cultural do europeu, do indígena e do negro”. (JORNAL DIASPORA 

NEGRA, 2019, p. 02) 

Porém, como o próprio jornal traz, isto é um mito que reproduz ou tenta 

reproduzir as teorias racialistas, da eugenia leve, que buscava compreender a 

influência indígena e negra na cultura brasileira, mas ainda assim, subjugada e 

submissa ao controle e ímpeto do colonizador português. Existia e existe infelizmente 

ainda uma hierarquia entre as raças com o branco descendente de europeu no topo. 

Entretanto é justamente esta hierarquia que devemos buscar cada vez mais combater 

e nada melhor ou até mesmo preciso que fazer isto também dentro das escolas, como 

já foi dito na mediação do saber tendo como apoio a BNCC e o Currículo Sergipano e 

toda gama de recursos que existem disponíveis ao nosso acesso fazendo uso de 

ferramentas capazes de não somente cativa o aluno mais levar o mesmo a uma nova 

perspectiva. 

Na música a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa 

parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, 

como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do maxixe, samba, choro, 

bossa-nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos 
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musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. 

O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da 

capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil colonial que 

é tida como um dos primeiros esportes verdadeiramente brasileiros. 

É impossível se falar de música brasileira sem pensar sobre toda a questão 

ligada a escravidão, a retirada de milhões de africanos a partir do ano de 1500 com 

destino aos continentes americanos. E como afirmar Zwetsch (2018) em sua matéria 

para a Redbull sobre a influência da África para a música, é verídico dizer que todos 

os gêneros e ritmos brasileiros em si são ramificados destas raízes africanas.  

Podemos citar aqui alguns exemplos destes gêneros e ritmos na mediação em 

sala, somando também a estes, os exemplos de figuras e personalidades que tem 

ligação a raiz Africana no meio da música, da dança e da arte e que trabalham em pró 

da defesa desta cultura. Falando dos exemplos de gêneros e ritmos Zwetsch ainda 

menciona em sua matéria gêneros musicais como o “maracatu com origem no século 

17, o baião, o choro no século 19, e o samba entre o final do século 19 e começo do 

século 20”. (ZWETSCH, 2018, p. 1). 

Dentro desta mesma esfera, uma forma de tratar tais questões em sala é 

trabalhar com as manifestações artísticas e culturais presentes em nosso pais, estado 

e região que tenham raízes nesta cultura ou que a ela sejam ligadas, usando como 

exemplos sua representatividade, suas lutas e até mesmo como conseguiram espaço 

e reconhecimento apesar de sua cor, raça ou origem, mesmo quando estes vinham 

de origem humildes ou apartadas da sociedade que detinha o poder, usando isto como 

meios de ligação, fortalecimento de identidade e de pertencimento.  

Dando exemplo disto temos: Gilberto Gil que além de musico foi ministro da 

Cultura e fez uso tanto deste cargo, quanto da música e de sua imagem para lutar 

justamente a favor de tais questões, bem como contra o racismo e marginalização do 

negro, e temos ainda Jorge Ben jor, Seu Jorge, Negra li, Grupo Nação Zumbi dentre 

outros, Martinho da Vila que aparece muitas vezes como um dos principais músicos 

brasileiros na luta contra o racismo e a valorização da cultura afro. A exemplo destas 

referências temos neste trecho da música “A mão da Limpeza” de Gilberto Gil a 

afirmação que a opressão do negro não é uma coisa do passado: 
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Mesmo depois de abolida a escravidão 

 Negra é a mão  

De quem faz a limpeza  

Lavando a roupa encardida,  

esfregando o chão  

Negra é a mão  

É a mão da pureza (GIL, 1983, p. 1-2) 

Na música ver-se uma denúncia quanto a inclusão do negro na sociedade e 

quanto aos espaços que ainda infelizmente são ocupados por ele, mesmo depois de 

toda tormenta sofrida e de ter “direito a liberdade” ainda é notável que não é dado o 

devido valor ao negro na sociedade. Em forma de combate a esta realidade o uso de 

referenciais como este é imprescindível em sala de aula, ao levar uma reflexão aos 

alunos a partir do ouvir das letras, ou do pesquisar sobre o trabalho destes artistas, 

suas obras, lutas e nos espaços alcançados assim fazendo-os acreditar que eles 

podem também alcançar outros lugares e espaços, focando aqui nos que fazem parte 

dos grupos menos favorecidos como ocorre muito nas escolas pertencentes as 

comunidades e cidades sergipanas.  

 Tendo isto em vista e sem deixar de lado a influência Africana para a Cultura 

Sergipana nos costumes ou nas manifestações artísticas e culturais tomamos como 

exemplo a cidade de Laranjeiras que possui mais de 20 grupos folclóricos, com 

comunidades quilombolas, terreiros de candomblé, danças, artesanatos e grupos 

musicais, possuindo assim forte evidência e predominância ligada cidade, sendo um 

dos berços da Cultura Afro de nosso estado preservando a cultura popular através 

justamente de festivais relacionados a música e aos grupos folclóricos, sendo maioria 

de origem africana, representada com a originalidade e expressão do nordestino.  

As manifestações culturais da cidade de Laranjeiras são uma maneira bem viva 

de valorizar a cultura afro presente aqui tendo referência grupos como os Reisados, a 

Taiera, o Cacumbi, os Fogueteiros, a Chegança, o Samba de Coco, Samba de 

Parelha, São Gonçalo e, os Lambe-sujos de origem quilombola que mostra a luta do 

negro pelo espaço conquistado. O Currículo Sergipano na unidade temática: Artes 

Integradas estando pautado na BNCC em uma de suas habilidades afirma que se 

deve:  
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(EF15AR25) Conhecer e aprender a valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, da cultura brasileira e sergipana, incluindo-se suas 

matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos as 

diferentes linguagens artísticas. (CURRÍCULO DE SERGIPE, 2018, p. 

123). 

Para tanto isto pode ser realizado junto dos alunos através de pesquisas sobre 

estas manifestações artísticas fazendo uso da Metodologia ativa chamada: Sala de 

Aula Invertida em que o aluno passar a ser o protagonista, sendo este junto de seus 

colegas irá trazer o conteúdo dentro da temática abordada, após ser feito o estudo 

dela em casa junto de seus familiares, podendo ser por meio de conversa ou entrevista 

com eles e com a comunidade. Dando como exemplo os Lambe-sujos que é uma 

manifestação cultural do Brasil datada de 1860, bem antes da abolição dos escravos 

no país e tida como Patrimônio Imaterial do povo sergipano.  

Podendo realizar visitas e pesquisas relacionadas ao Museu da gente 

sergipana ou as manifestações artísticas e culturais ligadas as origens afro as 

esculturas presentes no nosso estado como exemplo do monumento Largo da Gente 

Sergipana que consiste num total de oito estátuas, que representam, cada uma, 

diversas manifestações folclóricas típicas do estado tal como os lambe sujo, sendo 

criado pelos artistas plásticos Félix Sampaio e Tatti Moreno. Podemos ainda trabalhar 

com a CCSA - Casa de Cultura Afro Sergipana localizada no Bairro Siqueira Campos 

na cidade de Aracaju, podendo ser feitas visitas a mesma bem como pesquisas sobre 

com intuito de levar aos alunos assuntos correlacionados a sua influência, o seu 

trabalho que dentre outras questões é a divulgação da memória afro no processo de 

intra e intercomunicação, e sua projeção na sociedade mais ampla, no propósito de 

esclarecer melhor a importância de nossa raça e culturas na sociedade sergipana.  

 

4 Sabores sincretismo, força e fé 

Falando em culinária afro brasileira não há como esquecer de tudo que este 

item as vezes tido como tão simples ou até mesmo tão comum para muitos, que passa 

até despercebido quando relacionado a cultura Afro, carrega, toda a importância que 

ela traz enraizada em si, sendo formada a parti de origens indígenas, europeias e 

logico africanas, que nesta última nossa cultura em muitos pratos e temperos trazidos 
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de nossos descendentes africanos, é constituída. Alguns destes pratos e temperos 

são: O Acarajé que tem seu nome vindo do vocábulo àkàrà, que significa "bola de 

fogo" e é dedicado ao orixá Iansã, o Angu com nome na origem iorubá, designava a 

papa feita com inhame, a Feijoada, o Vatapá que tem sua origem na culinária dos 

povos iorubás e foi adaptado no Brasil, o Azeite de Dendê, o Quiabo, o Bobó e 

Pimenta malagueta dentre outros.  

O que todos estes pratos têm em comum é que ao serem aqui inseridos e 

unidos a outros já existes firmaram e ajudaram a construir a base da alimentação que 

temos hoje, além de terem servido como meio de sobrevivência, de força e de 

resistência para dar sustância em muitos momentos difíceis para aqueles que muitas 

vezes sofriam sem uma alimentação adequada ou em condições muitas vezes sub-

humanas. Segundo Batalha e Silva (2015) é através da arte de cozinhar as mulheres 

negras conseguiram perpetuar tradições culinárias repassadas de geração em 

geração no interior das casas nas quais trabalhavam, utilizando os restos e sobras, 

pois não havia reservas suficientes para eles. (BATALHA E SILVA 2015, p.1), 

Deste modo as práticas culinárias, que foram desenvolvidas no Novo 

Mundo, são respostas culturais adaptadas a uma nova situação à 

imagem do destino do africano trazido para o sertão que, ao comer, 

tenta reencontrar um gosto que lembra sua terra natal. É justamente 

dentro deste aspecto que se vê a presença da originalidade e de toda 

a raiz cultural na nossa alimentação atual. 

Uma das formas de efetuar o uso da culinária afro em sala de modo que o saber 

venha a estar relacionado a mesma, como também a vida dos alunos, dos pratos e 

temperos propriamente africanos bem como dos que somados a estes, aqui foram 

constituídos, como forma de reforças os traços e a grandeza destas raízes, é poder 

utilizar a própria alimentação dos alunos como exemplo, o conhecimento dos os 

alimentos que compõem a sua nutrição. Além disso pode ser feita uma comparação 

interativa e relação dos alimentos provenientes da alimentação de cada um, ou até 

mesmo do lanche e alimentos servidos na escola.  

A cozinha africana está ligada à religião, pois os orixás comem o mesmo que 

os seres humanos de forma parecida como ocorre em outras religiões a exemplo da 

religião judaica que oferecia produtos agrícolas e animais a Javé. Ou no catolicismo, 

em que Cristo, o cordeiro de Deus, é oferecido ao Deus-Pai e tem o sangue e a carne 

ingeridos simbolicamente pelos fiéis. Entretanto mesmo com todo significado e lutas, 
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passados mais de 500 anos da chegada dos negros aqui, percebe-se que ainda há 

uma grande desigualdade étnico-racial, consequência não apenas da discriminação 

racial realizada no passado, mas também de um processo social que transmitiu ao 

longo da história estereótipos discriminatórios para com esta cultura, estando presente 

nas religiões de matrizes culturais. 

Por isto é valido mencionar toda essa grandeza por traz das religiões e 

expressões afro brasileiras em sala de aula, mostrando também a perseguição 

sofrida, a falta de respeito e intolerância. Já dando exemplo do Candomblé que 

segundo Conceição (2010), é praticado no Brasil desde o século XVIII, sendo 

caracterizado pelo culto aos orixás através de um rico ritual de trocas simbólicas na 

nenhuma entidade (bichos, plantas, minerais, homens (vivos e mortos) é excluída da 

busca da força vital ou axé. O mesmo vem sendo ressignificado para os dias de hoje 

e apesar de toda perseguição existente é exemplo de preservação da tradição de 

matriz africana mesmo ainda tido muitas vezes como prática de feitiçaria, animismo, 

motivo de perseguição pela Igreja Católica através do Santo Ofício e de outras 

contendas, e em sua maioria transmitido de forma errônea como algo ligado ao 

satanismo. (CONCEIÇÃO 2010, p.145) 

Existem ainda outras expressões religiosas de matrizes africanas como por 

exemplo: A Umbanda segundo afirmação de Mattos (2012), começou a ser pratica no 

século XX, Catimbó, Pajelança, Toré, cabula, dentre outras. Entretanto o que não é 

muito abordado ou até mesmo difundido na sociedade e na escola é o quanto estes 

que hoje perseguem os negros, fazem e fizeram de mal, pois as perseguições não 

são ou foram ocasionadas somente hoje, mais ocorrem desde o tempo da colonização 

e da imposição do paradigma cristão, das tentativas abusivas e muitas vezes violentas 

em “catequisar” os negros ou tentar literalmente reprimir as manifestações religiosas 

destes enquanto escravos. (MATTOS 2012, p. 171) 

Mesmo constando na constituição que é inviolável a liberdade de consciência 

e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 88 artigo 5º, VI, p.2). casos de ataques contra religiões 

não-cristãs seguem crescendo no Brasil como afirmava o fotógrafo e candomblecista 

Roger Cipó em trecho de uma matéria da Revista Cult (2017) afirmando que [...] o 
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Candomblé está sempre em alerta, desde a sua origem, estando sempre a espera 

que alguém bata na porta e mande fechar o terreiro. (CULT 2017, p. 1).  

Ao falar em educação como forma de combate a tais atos a BNCC (2016) afirma 

em um de seus objetivos que precisamos desenvolver competências e habilidades 

que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, 

exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo 

com a Constituição Federal. Entretanto sabemos que em muitas situações isto não 

tem ocorrido pois mesmo o ensino religioso sendo componente curricular de oferta 

obrigatória nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, 

em diferentes regiões do país, vemos fortemente o quanto este ensino ou o uso dele 

ainda é falho, pois justamente é dentro da escola e no que a ela se relaciona que a 

mudança pode começar. (BNCC 2016, p.163), 

Dentre as várias ferramentas que podem ser utilizadas para combater estes 

atos e trabalhar a mudança em sala, podemos construir um quadro de informações 

relacionadas as religiões que os alunos conhecem e como as mesmas são vistas por 

eles. Para que após a fala e a inserção feita no quadro, seja assim realizada uma 

análise reflexiva usando também os locais de pratica destas religiões bem como todas 

estas lutas e perseguições que elas sofrem, levando o aluno a ter uma ruptura e um 

clarear destas imagens tidas como algo totalmente longe da realidade ou ligado a 

coisas negativas 

 

Considerações finais  

Vimos que não é impossível trabalhar a cultura afro brasileira na educação de 

modo a levar ao aluno as verdades sobre a mesma bem como sua importância para 

a sociedade, tratando suas problemáticas e tendo foco também em uma mudança de 

visão e do que desde a escravidão é impregnado em nossa sociedade. É justamente 

nesta perspectiva que entra a metodologia ativa relacionada ao que diz respeito ao 

ensino e valorização desta cultura na escola fazendo assim o uso correto da história 

e levando em conta a realidade do aluno, sua vivencia dentro e fora da escola com 

seus colegas, próximos e familiares e até mesmo a relação entre eles. 
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É preciso também enfatizar que acerca das manifestações artísticas e culturais 

ligadas a cultura afro, ao longo do trabalho foi constado que é possível trabalhar tais 

questões em sala de aula buscando tratar daquelas ligadas a representatividade 

negra, as questões da cor, do direito e da luta contra o racismo e a discriminação, 

trazendo questões ligadas a falta de espaço e ao espaço que muitas vezes é inserido 

ou correlacionado, ao mostrar através de seus exemplos de luta os espaços que estes 

podem alcançar e que eles tem direito de alcançar, com as questões ligadas a 

identidade, ao reconhecimento e as mudanças que são necessárias. Podemos usar 

como exemplos os referenciais nacionais dentro da música e do mundo das artes 

dentro outros, que usam de seu espaço alcançado em meio a sociedade para lutar 

por sua raça e sua cor, pelos seus, seja diretamente ou nas mensagens passadas 

através de suas obras, podendo usar os exemplos de nosso estado, cidades e região. 

Mostrar o verdadeiro significado e importância das religiões de matrizes 

africanas, juntamente com tudo que envolve a culinária afro e toda a riqueza de seu 

contexto histórico, ligada as adversidades enfrentadas e aquelas ainda a enfrentar, 

para nossas crianças em forma de prepara-las como cidadãos coerentes, de mente 

aberta e respeito a diversidade, a cor, a escolha e ao espaço do outro é algo não 

somente preciso mais sim necessário para a preservação futura destas culturas, para 

valorização de toda uma vida de luta e assim nossas crianças no amanhã possam 

fazer de fato uma sociedade mais justa, mais tolerante e de fato centrada na equidade. 

 Com o racismo e a intolerância religiosa não sendo tão presentes em que todas 

as contribuições dos nossos descendentes, e dos que agora se levantam em prol da 

vida e do direito do negro, não tenham sido em vão. No decorrer de toda a construção 

do presente trabalho bem como a partir das pesquisas aqui realizadas para a 

fundamentação deste, tendo em pauta as temáticas aqui apresentadas e discutidas 

em cada tópico do mesmo, foi constada dentre outras questões, a real e necessária 

importância da aplicação de metodologias ativas como meio para valorização e 

incentivo à cultura Afro brasileira na educação com foco aqui nos primeiros anos do 

ensino fundamental.  

Diante disto sabemos que tal luta e trabalho, assim como a luta destes nossos 

irmãos, está apenas no início precisando ainda de muito mais incentivo, trabalhos, 

representações e aplicações ativas na vida e na educação, esperando-se que também 
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possa ser feito o uso deste que aqui fora construído, para assim podermos de fato no 

amanhã bater no peito e dizer que fazemos parte de uma sociedade que respeita a 

liberdade de expressão, a diversidade de escolha, de raça, de religião e que sabe o 

real significado da palavra tolerância, da palavra direito, da palavra liberdade, 

juntamente com nossas crianças que amanham darão segmento a nossa caminhada 

colhendo o que por nós e já por elas for plantado. 
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O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Davi Pereira da Silva20 
Sara Rogéria Santos Barbosa21 

 
RESUMO:  
O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar a ludicidade, especialmente 
nas turmas da educação infantil, destacando o uso dos jogos e brincadeiras nessa 
etapa da educação básica para ampliar o conhecimento dos discentes e possibilitar 
condições novas para a aprendizagem. O estudo foi desenvolvido por meio de uma 
revisão bibliográfica sendo sua abordagem qualitativa na perspectiva de Richardson 
(2017). Na base teórica considerou-se autores como Rau (2011), Moyles (2002), 
Lacerda (2012), Antunes (2002), Kishimoto (2011), dentre outros, e documentos 
norteadores da educação básica como Base Nacional Comum Curricular (2017) , 
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998), e Lei de diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996). Esse estudo também apresenta o significado da 
palavra lúdico e seu uso na educação infantil como estratégia de ensino 
aprendizagem, apresenta também como as atividades lúdicas podem ser utilizadas 
na sala de aula para facilitar a aprendizagem das crianças. Diante da pesquisa 
realizada, tornou-se evidente a importância dos professores da educação infantil 
utilizarem o lúdico em sua prática pedagógica, por ser uma metodologia de ensino que 
facilita a assimilação dos conteúdos escolares, em que os alunos se sentirão mais 
motivados durante o processo de ensino- aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Educação Infantil. Lúdico. 
 
ABSTRACT:  
The present work has as general objective to demonstrate playfulness, especially in 
early childhood education classes, highlighting the use of games and games in this 
stage of basic education to expand students' knowledge and enable new conditions 
for learning. The study was developed through a literature review and its qualitative 
approach is from the perspective of Richardson (2017). The theoretical basis 
considered authors such as Rau (2011), Moyles (2002), Lacerda (2012), Antunes 
(2002), Kishimoto (2011), among others, and guiding documents for basic education 
as the Common National Curriculum Base (2017) , National Curriculum Reference for 
Early Childhood Education (1998), and the Law of Guidelines and Bases for National 
Education (1996). This study also presents the meaning of the word playful and its use 
in early childhood education as a teaching-learning strategy, it also shows how playful 
activities can be used in the classroom to facilitate children's learning. In view of the 
research carried out, the importance of early childhood education teachers to use 
playfulness in their pedagogical practice became evident, as it is a teaching 
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methodology that facilitates the assimilation of school contents, in which students will 
feel more motivated during the process of teaching-learning. 
 
Keywords: Teaching-learning. Child education. Ludic 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objeto de estudo a ludicidade como estratégia de 

ensino na educação infantil, em que esta metodologia dinâmica é uma excelente 

aliada para ensinar e aprofundar conhecimentos dos alunos, pois facilita a 

comunicação, socialização, criatividade, expressãoe a concentração oferecendo aos 

discentes novas possibilidades de aprendizagem.As atividades lúdicas estão 

presentes em grande parte da vida das crianças, e na sala de aula não é diferente, 

pois é possível através de jogos, brincadeiras, músicas, entre outras atividades divertir 

e ensinar ao mesmo tempo. Para que isto ocorra, é necessário trabalhar de forma 

integrada e multidisciplinar de forma que estas oportunidades sejam utilizadas para 

alcançar o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. 

Na escola as turmas são heterogêneas , ou seja, existem alunos em diferentes 

níveis de aprendizagem, deste modo , cada aluno possui seu ritmo e sua singularidade 

durante o seu desenvolvimento, assim é possivel perceber que uns aprendem com 

mais facilidade e outros apresentam algumas dificuldades, por isso é necessário que 

o professor esteja atento e busque identificar quais os avanços e as dificuldades que 

a sua tuma está tendo , e crie estratégias para potencializar a aprendizagem e também 

proporcionar aos alunos com dificuldade de aprendizagem a oportunidade de alcançar 

o nível da turma em que eles se encontram.As atividades lúdicas contribuem com o 

aprendizado da criança de forma mais agradável e prazerosa, tornando aprendizagem 

mais fácil, ágil e significativa. O lúdico propicia a criança ter sua aprendizagem 

desenvolvida com sucesso, realizando -se assim o verdadeiro aprender brincando.  

Logo, a ludicidade interfere significamente no aprender das crianças e por meio 

dela é possível que a criança processe a construção do seu conhecimento,estruture 

o seu tempo e espaço, e possa superar os seus obstáculos emocionais ou 

cognitivos.Estas atividades lúdicas são importantes ferramentas pedagógicas que 

poderão contribuir para a redução das dificuldades na aprendizagem, especialmente 
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pelo fato de ser uma das formas mais eficazes para se ensinar. Portanto, é nesse 

contexto que o lúdico se faz necessário, sendo ele um elemento motivador da 

aprendizagem, por isso existem diversas atividades lúdicas que possibilitam ao 

professor e ao aluno desenvolver um trabalho mais sério, no sentido de fazer com que 

o aluno obtenha o resultado desejado que é a aprendizagem.  

Dentro desse contexto, questiona-se o Lúdico favorece a aprendizagem das 

crianças na Educação infantil? De que forma as atividades lúdicas podem ajudar no 

processo de ensino- aprendizagem na educação infantil? Nesse sentido, o presente 

artigo tem como objetivo geral compreender a ludicidade como estratégia de ensino 

nas turmas da educação infantil pois nesta fase de escolarização é fundamental 

trabalhar o ensino de forma mais dinâmica e atrativa, portanto o professor ao aliar o 

ensino aos recursos lúdicos criará alternativas para o sucesso da aprendizagem dos 

alunos. 

Este trabalho pretendeu contribuir e auxiliar os docentes das turmas de 

educação infantil em sua prática pedagógica, já que a aprendizagem é indispensável 

para a formação das crianças e requer sempre do professor novos esforços e 

inovações a fim de se alcançar uma aprendizagem mais significativa . Por isso, para 

que a aprendizagem ocorra de forma mais prática se faz necessário a introdução de 

novas tecnologias pedagógicas de ensino, em que o lúdico possui um valor 

educacional intrínseco, com amplo campo de atividades disponíveis para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos, por isso esse recurso pedagógico tem sido utilizado por 

muitos educadores trazendo excelentes resultados. 

Entre os diversos autores e documentos pesquisados, destaca-se Rau (2011), 

que contribuiu no que se tratava da utilização dos jogos e brincadeiras no ensino, cada 

um com o propósito de estimular a criança e propor o desenvolvimento de 

conhecimentos, e o papel dos professores que é atender as crianças da melhor forma 

possível proporcionando a elas vivência por meio da ação lúdica. 

Kishimoto (2011) também contribuiu quanto ao ensino através do lúdico, e 

apresenta o brincar , como algo benéfico para a criança e este deve ser considerado 

como uma parte integrante da vida do ser humano, como forma aprofundar no âmbito 

da realidade. 
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Moyles (2002) traz como foco a importância do lúdico no desenvolvimento da 

criança, em que as atividades lúdicas tem o potencial de estimular a aprendizagem e 

produz excelentes resultados. Antunes (2002) , aborda o jogo como um recurso 

didático excelente que possibilita e ao mesmo tempo facilita aprendizagem do aluno 

através das brincadeiras , e sugere que o docente atue como um facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A BNCC (2017) e a LDB (1996) ,contribuíram para concretizar a importância de 

que as turmas da educação infantil são indispensáveis para o desenvolvimento das 

crianças, e traz as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas da educação básica, desta forma, as instituições de ensino deverão 

proporcionar meios para que este desenvolvimento ocorra, assim o os jogos e as 

brincadeiras são combinados como um direito básico e necessário para o 

desenvolvimento da criança. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) , que em sua proposta pedagógica, cita o brincar como algo primordial 

para o desenvolvimento da autonomia e identidade da criança. 

Este artigo está estruturado de três capítulos, no que se concerne ao primeiro 

capítulo aborda-se a ludicidade no processo de ensino aprendizagem , destacando o 

lúdico no ambiente escolar e suas contribuições para o ensino e aprendizagem, em 

que os jogos e as brincadeiras contribuem para a aprendizagem das crianças na 

educação infantil. No segundo, A criança , professor e a ludicidade, destacando a 

educação infantil como primeira etapa da educação básica, e a importância de a 

escola oferecer meios para que as crianças alcancem o desenvolvimento esperado, e 

o papel do professor frente a ação lúdica.O terceiro capítulo traz as considerações 

finais sobre a temática abordada, e irá tratar de esclarecer a conclusão a respeito da 

pesquisa. 

 

2 A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O lúdico é um tema que vem sendo discutido de forma ampla no Brasil. No 

ambiente lúdico estão inclusos jogos, brincadeiras e diversões, cuja finalidade 

educativa permite que o aluno através do brincar interaja com seus colegas e se 

desenvolva em variados aspectos. Deste modo, Moyles (2002) destaca que o lúdico 
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traz benefícios para as crianças em busca da conquista de valores para ampliar seus 

conceitos, auxiliando a se encontrarem, a ter uma relação adequada, oferecendo, uma 

forma mais fácil na resolução de problemas, cooperando, para melhorar o 

aperfeiçoamento da linguagem. 

Ensinar de forma lúdica é um desafio permanente, pois trata-se de um trabalho 

que exige continuidade e criatividade com o intuito de inovar sem causar monotonia e 

assim despertar interesse e curiosidade nos educandos, todavia, o lúdico desperta na 

criança atenção para a aprendizagem, já que, o educador planeja a cada dia uma aula 

diferente e prazerosa, os alunos irão sentir-se motivados para participar juntamente 

com o professor. Portanto, a ludicidade pode ser trabalhada como forma de sondar e 

introduzir os conteúdos de maneira didática. 

Sabe-se que a inclusão de atividades lúdicas possibilita grandes benefícios ao 

educando contribuindo de forma eficaz para seu aprendizado. Conforme defendido 

por Almeida (2003,p. 13), “a educação lúdica está distante da concepção ingênua de 

passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial”. Com base nesse conceito sabe-

se que a criança pode sim aprender brincando. Já a autora Rau (2011, p. 133), relata 

que, 

[...] Os conteúdos abordados no jogo estabelecem relação com o 

conteúdo. Por isso, trabalhar com o lúdico como um recurso 

pedagógico direcionando as áreas do desenvolvimento e 

aprendizagem desenvolvem relações que fazem parte de todo o 

currículo escolar. 

Deste modo, a autora reconhece que os jogos exercem uma função de 

destaque no ensino, no que se refere a uma melhor compreensão dos conteúdos que 

serão trabalhados em sala de aula, e que fazem parte de todo o currículo escolar, 

assim a aprendizagem através da ludicidade possibilita ao educando o 

desenvolvimento de suas competências e habilidades.  

Segundo Rau (2011, p. 25), muitos profissionais da educação costumam utilizar 

o lúdico como um recurso de ensino, pois o uso de recursos lúdicos, como jogos e as 

brincadeiras, auxilia a transformação dos conteúdos para o mundo do aluno. Desta 

forma, considera-se que, as atividades lúdicas muito utilizadas pelos profissionais da 

educação, são os jogos e as brincadeiras, por serem um meio de ensinar os conteúdos 

de forma inovadora e prazerosa, por isso, essas atividades podem ser utilizadas nas 
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turmas da educação infantil por ter toda a sua estrutura formada por crianças, e se 

trabalhando de forma lúdica a criança não apenas se diverte brincando, como também 

aprende. 

Os jogos e as brincadeiras estão presentes em todas as fases da vida dos seres 

humanos, tornando especial a sua existência. De alguma forma, o lúdico se faz 

presente e acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre as 

pessoas, possibilitando que a criatividade aflore. Lacerda (2012, p. 14),afirma que, por 

meio de jogos e brincadeiras, as crianças moldam sua personalidade, autonomia, 

criatividade, mobilidade e muitos outros aspectos. Portanto, é importante que as 

crianças possam criar, transformar e construir livremente em pleno contato com a 

natureza, assim , aprenderão brincando e sempre respeitarão suas limitações e o ciclo 

natural da vida. 

Portanto, os jogos pedagógicos são excelentes aliados para o ensino na 

educação infantil, no entanto, eles devem ser planejados pelo professor de forma 

cautelosa, sempre tendo em mente o objetivo educacional que deseja alcançar com 

aquela atividade proposta na aula, pensando de que forma isso contribuirá para a 

aprendizagem da criança , portanto os jogos devem ter uma intencionalidade e não 

devem ser vistos como um passatempo. Para Antunes (2002) , Os jogos ou 

brinquedos educativos são criados com a intenção clara de estimular um grande 

aprendizado, estimular a construção de novos conhecimentos. Assim, o educador que 

pretende utilizar de tais recursos (jogos e brincadeiras), precisa deixar claro aos seus 

discentes o objetivo de aprendizagem que se almeja alcançar. 

O ensino por meio dos jogos e brincadeiras veio para trazer mudanças na 

postura do docente perante o ensino, onde, ele deixa o papel de transmissor de 

conhecimentos para ser observador, mediador e incentivador da aprendizagem, uma 

vez que, o docente, reconheça a importância do brincar para a aprendizagem da 

criança, ele deve preparar o ambiente para oferecer aos alunos os jogos e materiais 

necessários que despertem a curiosidade e lhes dê autonomia para exercitar a sua 

criatividade.De acordo com Antunes (2003, p. 21) “o jogo é o mais eficiente meio 

estimulador das inteligências, pois ele impõe desafios, e conflitos necessários para a 

construção do aprendizado que se deseja alcançar com tais atividades”.  
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Para Kishimoto (1997), O jogo é uma ferramenta de ensino muito importante. 

No contexto cultural e biológico, ele é uma atividade livre, e agradável que contém 

muito significado. Tem grande valor social, e oferece muitas possibilidades 

educacionais, porque é propício para o desenvolvimento físico, estimula a vida 

psíquica e a inteligência, ajuda na adaptação ao grupo, prepara as crianças para a 

vida em sociedade, para que elas participem e questionem os pressupostos das 

relações sociais tais como estão postos. 

Diante disso, para que os jogos e as brincadeiras sejam ferramentas eficazes 

para a aprendizagem é preciso um plano organizado, com metas e objetivos bem 

definidos para que o jogo não seja apenas um momento de descontração, mas de 

grande aprendizado. Articulando o ensino ao brincar, o educador alcançará bons 

resultados, proporcionando a criança um desenvolvimento integral, pois quando ela 

brinca estão ligados os aspectos motores, sociais e cognitivos. Dessa forma, 

Kishimoto (2011) , afirma que, no momento em que as situações lúdicas são criadas 

pelo adulto com a intenção de estimular certos tipos de aprendizagem, surge a 

dimensão educacional. Portanto, contanto que as condições de expressão do jogo 

sejam mantidas, as crianças brincam de forma consciente, e os educadores estarão 

aprimorando as situações de aprendizagem. 

Através do brincar, o docente tem a oportunidade de perceber o nível de 

desenvolvimento dos seus alunos, pois durante as brincadeiras eles trocam 

informações sobre a sua forma de pensar, o que facilita e ao mesmo tempo permite 

ter diversos pontos de vista sobre a mesma situação. Por isso, através destas 

atividades as crianças mostram uma percepção de si mesmas, o que possibilita 

também observar o outro e desse modo facilitar o convívio social e o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para despertar o interesse do aluno para a aprendizagem o professor precisa 

ir além da tendência tradicional que é aplicada na sala de aula, devendo pensar 

sempre na melhor forma para transmitir conhecimentos. Segundo Kishimoto (2011, p. 

49), através de uma aula lúdica e divertida, o aluno é estimulado a desenvolver sua 

criatividade e não a sua produtividade, tornando-se sujeito do processo de ensino. Por 

meio de jogos, o aluno desperta o desejo de conhecimento, o desejo de participação 

e a alegria pela realização. Dessa forma, quando a criança percebe que a proposta 
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da atividade é dinâmica, interessante e sistemática, o jogo se tornará algo atrativo, e 

a atenção dela ficará maior, e assim será mais fácil absorver o conteúdo com 

naturalidade. 

Desta forma, ao brincar a criança adquiri hábitos e atitudes para o seu convívio 

social, favorece também o seu desenvolvimento intelectual, enfrenta os desafios e 

busca soluções para resolver seus problemas e suas dificuldades. Sabendo que estas 

atividades são reconhecidas como um meio para favorecer à criança um ambiente 

atrativo e motivador da aprendizagem que possibilita o desenvolvimento de várias 

habilidades, é de fundamental importância o seu uso para o ensino nas turmas de 

educação infantil. 

 

3 A CRIANÇA ,PROFESSOR E A LUDICIDADE 

A Educação infantil é a primeira etapa da educação básica, ela é essencial para 

a criança e totalmente indispensável, uma vez que ela proporciona uma ligação muito 

significativa entre a vida infantil até a formação do sujeito como adulto. Por isso, cada 

etapa do desenvolvimento infantil deverá ser respeitada e acompanhada oferecendo 

a criança meios para que isso ocorra. De acordo com a LDB, lei 9394/96, Art.29: 

[...]A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da 

Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (BRASIL, 1996, p 17). 

Ao nascer, a criança já traz consigo uma certa curiosidade de mundo, ela possui 

habilidades específicas para desenvolver, cabe aos educadores do ensino infantil 

oferecer meios e preparar todo o ambiente para favorecer esse processo. Na escola, 

ela precisa ser acolhida em ambiente adequado que a possibilite a desenvolver, os 

estímulos cognitivos, psicomotores , sociais e sua autonomia, pois a educação é um 

direito garantido para a criança e as instituições de ensino existem para atender essas 

necessidades, e tudo deverá ser bem planejado e pensado em função das crianças. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998, p. 23),  

 [...]Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
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possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de 

relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, 

aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Nessa 

fase, a educação deverá auxiliar a criança a desenvolver suas 

capacidades e a construir conhecimentos, no sentido de contribuir 

para formação de uma criança saudável e feliz. (BRASIL, 1998, p. 23, 

v.01). 

Estima-se que nesse período de ensino, a criança possa aprender a lidar com 

situações diversas do cotidiano e que serão muito importantes em sua vida como 

adulto, como por exemplo; com atividades lúdicas diárias nessa fase, ela aprende a 

respeitar e a obedecer às regras do jogo o que a ajudará a ser capaz de tomar suas 

próprias decisões e superar desafios, construir a sua identidade e autonomia para que 

ela possa se reconhecer como um indivíduo e enxergar o outro , aprender a conviver 

com ele de forma amigável, aprender a comunicar-se cada vez mais com mais 

desenvoltura e de forma clara, para então saber expressar os seus desejos e 

necessidades, aprender a ler e escrever para que possam se tornar leitores e 

desenvolver a escrita gradualmente, por que ser educada nessa fase é essencial pois 

gera muito aprendizado, e possibilitará um pleno desenvolvimento infantil. 

Segundo a BNCC (2017), a educação infantil precisa estabelecer "estratégias 

e ações que permitam que as crianças observem, investiguem e explorem o ambiente 

e processem objetos e brinquedos, criando suposições e verificando informações para 

confirmar as suas perguntas e curiosidades”. Portanto, a instituição de ensino estará 

dando oportunidade para que às crianças possam ampliar seus conhecimentos do 

mundo cultural, físico e social, podendo utilizá-los na vida diária. (BRASIL, 2017, p.47). 

O Brincar é benéfico na educação infantil, e é uma experiência favorecedora 

da aprendizagem e do desenvolvimento esperado na educação infantil, pois o brincar 

é um processo natural do ser humano e, ao mesmo tempo pode enriquecer ou 

promover a formação humana integral da criança, o que favorece a sua expansão 

cognitiva, social, física e afetiva. As turmas de educação infantil é um espaço favorável 

e propício para as crianças desenvolverem novos sentimentos, novas descobertas 

sobre si e sobre os outros, onde ela também irá amadurecer e aprender a lidar com 

seus medos. Portanto, é fundamental que as instituições de educação infantil 

incorporem em seu contexto a utilização do brincar na sua prática pedagógica. Deste 

modo, Silva (2005),afirma que,  
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[...]Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador 

desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, 

podendo competir em igualdade de condições com os inúmeros 

recursos a que o aluno tem acesso fora da escola, despertando ou 

estimulando sua vontade de frequentar com assiduidade a sala de 

aula e incentivando seu envolvimento nas atividades, sendo agente no 

processo de ensino e aprendizagem, já que aprende e se diverte, 

simultaneamente. (SILVA, 2005, p. 26). 

O papel do professor mediante a criação desse ambiente de aprendizagem é 

trazer situações em sala de aula que auxiliem no aprendizado dos alunos, 

desenvolvendo novas formas de ensinar, como por exemplo, unindo o ensino do 

conteúdo as atividades lúdicas, para que haja valorização das qualidades criativas dos 

alunos através dos jogos e assim eles possam dar sua contribuição na resolução das 

atividades propostas pelos jogos, demonstrando sua interação e autonomia. O Ponto 

de partida está em resgatar a ludicidade nos alunos, por ser algo que faz parte de sua 

vida, pois assim eles sentirão mais prazer em aprender, uma vez que com a inserção 

destas atividades o aluno se sente estimulado e motivado. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca os jogos como um 

caminho para se chegar ao conteúdo que será ensinado pelo professor. Onde este  

documento enfatiza que é importante perceber a diferença do jogo como um conteúdo 

específico de determinada disciplina, como também o uso do jogo enquanto atividade 

lúdica para auxiliar no ensino, pois ele pode ser utilizado em sala de aula para 

promover a interação e a socialização dos alunos e também como um meio para a 

fixação de matérias. De acordo com Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 214),  

 

[...] é importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e 

jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que, no campo educacional, jogos 

e brincadeiras sejam inventados com o objetivo de provocar interações sociais 

específicas entre seus participantes ou para fixar determinados conhecimentos. O 

jogo, nesse sentido, é entendido como meio para se aprender outra coisa (BRASIL, 

2017, p. 214). 

A BNCC mostra a importância dos jogos como material didático, e frisa a 

utilização deles como um recurso pedagógico para diversas disciplinas, e em todas 
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as etapas da educação básica. Assim, essa abordagem lúdica apresenta-se como 

uma ferramenta que possibilita uma nova forma de ensino que articula as diferentes 

linguagens. O aprendizado através de jogos lúdicos facilita a interação entre professor 

e aluno, proporcionando conhecimentos e favorecendo momentos agradáveis de 

aprendizado, para que o processo de ensino e aprendizagem possa ser visto como 

um momento de construção necessário para a construção de conceitos 

indispensáveis a formação do aluno. 

Deverão ser definidas estratégias de ensino baseadas na proposta pedagógica 

da turma, planejando dentro de um determinado tempo, pois o jogo se constituirá 

como algo diferente, novo e motivador em relação ao conteúdo que será trabalhado 

em sala de aula. O professor deverá aplicá-lo conforme os objetivos de aprendizagem 

que deseja alcançar. O ensino deve ser feito de forma mais dinâmica para eliminar as 

dificuldades de aprendizagem que surgem em grande parte dos estudantes, o aluno 

deve ser estimulado e sentir motivado para aprender . 

O lúdico proporciona um desenvolvimento harmonioso nos níveis físico, 

intelectual, e social, nesta perspectiva ele estabelece uma relação direta com o 

desenvolvimento do ser humano e cria um elo de ligação do ensino com a 

aprendizagem, pois juntos são indispensáveis para que se tenha sucesso no processo 

de ensino-aprendizagem.É fundamental um trabalho mais focado e ao mesmo tempo 

diversificado para não causar exaustão nos alunos, como o trabalho com atividades 

lúdicas para através destes recursos desenvolver as capacidades infantis de forma 

mais atrativa e prazerosa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se, pois, que a utilização do lúdico na educação infantil é uma 

maneira de renovar os métodos de ensino e trazer novas formas de aprendizagem, 

onde esse método torna a aprendizagem da criança mais atrativa e prazerosa fazendo 

com que ela tem um maior desenvolvimento de suas capacidades físicas e 

psicomotoras, tendo um desempenho escolar diferenciado e com maior rapidez. 
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Os jogos e as brincadeiras se mostram um excelente meio para se alcançar a 

aprendizagem de forma proveitosa, fazendo com que a criança sinta vontade de 

aprender na medida do possível, aquilo que ele não conseguiu assimilar no método 

tradicional. Logo, o professor precisa estar comprometido no ensino dos seus alunos, 

sendo ele o mediador e monitor do conhecimento estimulando o desenvolvimento dos 

educandos através desta prática, para tornar o ambiente escolar mais atrativo e 

acolhedor, promovendo a harmonia entre o fazer pedagógico e a aprendizagem. 
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RESUMO 
A educação brasileira na atualidade é marcada por muitas debates e estudos sobre a 
inclusão escolar. É uma temática que ganhou espaço nas mais diferentes áreas 
etapas de formação da Educação Básica, com isso, encontra-se grande acervo de 
publicações que trazem essa abordagem e a discutem desde a Educação Infantil até 
o ensino superior. O foco na educação infantil surgiu, por entender que esta é uma 
etapa muito importante na formação do estudante pois nela acontece a construção de 
valores e condutas que servirão para toda vida escolar da criança, por isso é 
importante trabalhar a inclusão educacional a partir dela. O presente trabalho de 
pesquisa, dentro desta abordagem inclusiva no espaço escolar apresenta um diálogo 
sobre a inclusão da criança autista na Educação Infantil, considerando as estratégias 
pedagógicas apresentadas pelos docentes. Com base no exposto, esta pesquisa tem 
como objetivo apresentar uma reflexão sobre as possíveis estratégias pedagógicas 
que podem favorecer a inclusão das crianças autistas na educação infantil. A 
abordagem da pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, pois se utilizou de materiais 
elaborados por materiais como livros e artigos científicos. Espera-se que as 
estratégias pedagógicas possuem papel importante no desenvolvimento da criança 
autista pois favorece a aprendizagem, permitindo que elas possibilitem que o aluno 
desenvolva zonas de desenvolvimento proximal. Na educação infantil as estratégias 
devem promover além da aprendizagem o desenvolvimento de habilidades, além de 
favorecer a socialização. 
 
Palavras-chave: Autismo. Estratégias pedagógicas. Educação infantil. Inclusão 
 
ABSTRACT  
Brazilian education today is marked by many debates and studies on school inclusion. 
It is a theme that has gained ground in the most different areas of formation of Basic 
Education, with this, there is a large collection of publications that bring this approach 
and discuss it from early childhood education to higher education. The focus on early 
childhood education emerged, as we understand that this is a very important stage in 
the student's education, as values and behaviors are built in it that will serve the child's 
entire school life, which is why it is important to work on educational inclusion based 
on it. The present research work, within this inclusive approach in the school space, 
presents a dialogue about the inclusion of the autistic child in Kindergarten, considering 
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the pedagogical strategies presented by the teachers. Based on the above, this 
research aims to present a reflection on possible pedagogical strategies that can favor 
the inclusion of autistic children in early childhood education. The research approach 
is characterized as bibliographical, as it used materials elaborated by materials such 
os books and scientific articles. It is expected that pedagogical strategies play an 
important role in the development of autistic children as they favor learning, allowing 
them to enable the student to develop zones of proximal development. In early 
childhood education, strategies must promote, in addition to learning, the development 
of skills, in addition to favoring socialization. 
 
Keywords: Autism. Pedagogical strategies. Child education. Inclusion 

 

1 INTRODUÇÃO  

Ao longo dos anos tem-se visto um grande aumento nos casos de crianças com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), o que tem refletido na sociedade, nos 

sistemas de saúde e na educação. A sociedade de um modo geral por necessidade 

de buscar atender essas e outras demandas, pois não existe apenas o TEA, são várias 

patologias, transtornos, síndromes e deficiências, tem buscado adaptar-se, utilizando 

recursos que permitam a esta demanda se desenvolver e participar da vida social de 

forma igualitária. 

Ofertar sistema educacional inclusivos a criança com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) desde a educação infantil é fundamental, se considerarmos que 

está é a primeira etapa de formação da criança, onde ela encontra-se com um mundo 

novo, com situações diversas, e fazer parte desse contexto lhe trará benefícios, no 

entanto, é preciso que essa inclusão se faça de forma real e eficiente, e para que isso 

aconteça a escola e o professor precisa está preparado, existem desafios a serem 

vencidos e por isso as estratégias são fundamentais no sucesso do processo.  

O objetivo principal desta pesquisa é apresentar uma reflexão sobre as 

estratégias que podem favorecer a inclusão da criança autista na Educação Infantil. 

Como objetivo específicos, elegeu-se explanar aspectos relevantes do autismo, refletir 

sobre a inclusão da criança autista na Educação Infantil e destacar estratégias 

pedagógicas de inclusão da criança com autismo na Educação Infantil. 

A escolha do tema se deu pelo fato de ser uma temática bastante 

contemporânea, a inclusão é um assunto que vem sendo bastante discutido, pois 
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apesar da existência leis e políticas que a garantem, ainda existem desafios quando 

o assunto e colocar em prática. É e grande relevância falar sobre inclusão na 

educação infantil, pois é uma experiência que promove uma ação social e contribui 

com exercício de cidadania, pois permite que as crianças com autismo, aprendam e 

convivam com os demais, o que faz nascer o respeito a diversidade. 

A pesquisa partiu do seguinte questionamento, como o professor atua em sala 

de aula de forma a garantir o processo inclusivo de crianças com TEA, tendo na 

maioria das vezes apenas a formação da licenciatura? Conforme Morgado (2011), a 

inclusão engloba diferentes situações e limitações, e existe por parte de alguns 

docentes um receio em recebe-los pelo despreparo prático, em lidar com situações 

diversas em sala de aula, porém, existem as leis que garantem o acesso, dessas 

crianças, então, supõem-se que o professor precisa mesmo sem formação adequada 

dispor de estratégias para que os alunos sejam de fato incluídos em todos os 

processos. 

A pesquisa contou com a contribuição dos autores Gaiato e Teixeira (2018), 

com a obra intitulada, O reizinho autista: guia para lidar com comportamentos difíceis. 

Esse livro tem como foco trazer orientações para pais, professores e cuidadores de 

crianças com TEA, considerando que, o manejo com essas crianças é diferente, pois 

elas possuem atraso na comunicação social, verbal e não-verbal. Também utilizou-se 

o texto de Battist e Heck (2015), que aborda sobre a inclusão de crianças com autismo 

na Educação Infantil: teoria e prática, que fala sobre as mudanças promovidas pelas 

políticas de inclusão na garantia do acesso e da permanência das crianças com 

autismo na rede regular de ensino. Outra autora destacada é Morgado (2011), com o 

texto, Estratégias a utilizar para promover a inclusão escolar de um aluno com 

autismo, neste texto a autora discorre sobre estratégias que possibilitem de forma 

eficaz a inclusão das crianças com autismo na rede regular de ensino. 

 A pesquisa é bibliográfica, pois se utilizou de fontes, como artigos científicos, 

livros. O referencial teórico encontra-se dividido em três tópicos, sendo o primeiro, 

intitulado “breve contextualização do autismo” neste tópico apresenta-se uma 

explanação sobre o Transtorno do Espectro do Autismo. O segundo tópico, fala sobre 

“a inclusão da criança autista na educação infantil, neste aborda-se o conceito de 

inclusão e como essa inclusão deve se direcionar a criança autista e o terceiro tópico, 
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fala sobre estratégias para inclusão de crianças autistas na Educação Infantil neste 

item são apresentadas, diferentes estratégias com esse fim.  

Refletir sobre estratégias que permitam que a inclusão se faça presente dentro 

das escolas é um papel de todos os envolvidos no processo de escolarização, isso 

independentemente do tipo de necessidade que o aluno apresente. Pode-se afirmar, 

que o que muda são exatamente as estratégias, que fazem a inclusão acontecer, por 

isso, no caso do autismo, é preciso conhecer e entender a diversidade que envolve o 

espectro para deste modo buscar inserir esse aluno de forma eficiente, fazendo-o ativo 

em todas as tarefas. 

 

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO AUTISMO  

Conforme Santos e Vieira (2017), o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 

é denominado pela associação Americana de Psiquiatria (APA), como um transtorno 

de neurodesenvolvimento. Conforme os autores, o termo autismo foi utilizado pela 

primeira vez em 1911, por Eugen Bleuler, um psiquiatra suíço, ele realizava na época 

estudos que tinha o objetivo de descrever características da esquizofrenia.  

No entanto, Santos e Vieira (2017) explicam, que apenas no ano de 1943 é que 

a denominação do autismo tomou uma maior proporção, esse fato ocorreu através do 

psiquiatra Leo Kanner, que ao realizar suas primeiras pesquisas, já trazia de forma 

bastante relevante características do autismo, sobre conceitos temos que,  

Autismo ou transtorno do espectro autismo como uma condição 

comportamental em que a criança apresenta prejuízos ou alterações 

básicas de comportamento e interação social, dificuldades na 

comunicação, por exemplo, na aquisição de linguagem verbal e não 

verbal; alterações na cognição e presença de comportamentos 

repetitivos. (GAITO e TEIXEIRA, 2018, p. 8). 

Conforme Gaito e Teixeira (2018) é preciso entender que a criança autista 

possui um atraso significativo nos marcos de desenvolvimento das habilidades como 

cognição, habilidade motora, de linguagem (verbal ou não), por exemplo, e essas são 

características que aparecem nos primeiros anos de vida da criança. Os autores 

explicam, que quando não há estímulo ou adequações, os atrasos em 
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comportamentos sociais podem levar a criança a não atingir os marcos evolutivos 

esperados para sua idade. 

Essas dificuldades de se relacionar de acordo com Gaito e Teixeira (2018) à 

medida que a criança cresce, apresentam-se mais evidencias, isso ocorre porque as 

demandas sociais tendem a aumentar, e essa dificuldade no relacionamento e 

interação social nos permite enxergar diversas possibilidades sintomatológicas, onde 

cada caso apresentará suas particularidades individuais. No que tange a prevalência 

do autismo, Gaito e Teixeira (2018), explicam que o TEA apresenta uma prevalência 

estimada entre 1% e 2% de crianças e adolescentes em todo mundo, os autores 

salientam que as diversas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, 

trouxeram esses índices. Conforme os autores, outro dado epidemiológico é que a 

ocorrência de autismo é maior no sexo masculino, afetando cerca de quatro meninos 

para cada uma menina. 

Sobre a etiologia, Pinto et al (2016) sua etiologia até então é conhecida, mas 

existe uma tendência atual que a considera como uma síndrome de origem 

multicausal envolvendo fatores genéticos, neurológicos, e sociais das crianças. Pinto 

et al (2016) explica que no Brasil, existe ainda escassez de estudos epidemiológicos 

que permitam estimar os dados no país, no entanto, através de pesquisa recente 

constatou-se que os índices de acometimento pelo autismo são de 27,2 casos para 

cada 10.000 habitantes. Conforme Pinto et al (2016), são apontados como possíveis 

razões para elevação da prevalência desse transtorno, aspectos diversos, que 

incluem as alterações nos critérios diagnósticos, maior conhecimento dos pais e 

sociedade acerca da ocorrência e manifestações clínicas e o desenvolvimento de 

serviços especializados em TEA. 

Pinto et al (2016) explica que o reconhecimento da sintomatologia manifestada 

pela criança com autismo é de grande relevância para se obter o diagnóstico precoce. 

Estes sinais, são na maior parte das vezes identificadas por pais, cuidadores e 

familiares que geralmente tem ou teve contato com padrões de comportamentos 

característicos do autismo. Gaiato e Teixeira (2018), explicam que já está bastante 

evidente que a genética é a principal responsável pela origem do autismo. 
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De acordo com Brasil (2000) atualmente os autistas são reconhecidos por 

algumas características, que podem surgir em conjunto ou isoladamente, são eles : 

podem apresentar isolamento mental, e por isso a nome autismo, pois este isolamento 

exclui, ignora e até despreza o que vem do mundo externo, possuir uma insistência 

obsessiva na repetição, como movimentos e barulhos repetitivos e estereotipados e 

também adotam elaborados rituais e rotinas, fixações e fascinações altamente 

direcionadas e intensas, dentre outros. 

Percebe-se que o autismo apesar de possuir um conceito único ele é 

caracterizado por um determinado conjunto de características peculiares, sendo 

possível através da observação de uma equipe de profissionais realizar o diagnóstico 

preciso. É importante compreender que cada criança que possui o transtorno é única, 

e do mesmo modo seu espectro, e por isso, quando se fala em inclusão, existem 

pontos a serem considerados, pois cada autista tem sua forma de ver o mundo, e o 

conjunto de características pré-estabelecidos não se aplica a todos, não é uma regra 

geral, a vivência com um autista é um processo de ensinar e aprender.  

  

3. A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Antes de iniciar a contextualização do processo de inclusão da criança autista 

na educação infantil, é preciso compreender o sentido da inclusão no ambiente 

escolar, deste modo, conforme Freire (2008, p. 1), “a inclusão é um movimento 

educacional, mas também social e político que vem defender o direito de todos os 

indivíduos participarem, de uma forma consciente e responsável, na sociedade de que 

fazem parte”. A autora reforça, que além de participar da sociedade esses indivíduos 

precisam sentir-se aceitos e respeitados diante do que os tornam diferentes dos 

demais. 

A inclusão, de acordo com Freire (2008), encontra-se nos mais diversos 

ambientes que compõe a esfera social, e no contexto educacional, a inclusão, deve 

defender e garantir o direito de todos os educandos de desenvolverem e 

concretizarem as suas potencialidades, permitindo que estes se apropriem das 

competências necessárias para que estes exerçam o seu direito de cidadania, e isso 

é possível através de uma educação de qualidade, pautada na igualdade. 
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Freire (2008) explica que quando pensamos na inclusão dentro do contexto 

educacional, é preciso refletir que o desenvolvimento de uma educação inclusiva 

implica em mudanças organizacionais e funcionais que devem ser aplicadas nos 

diferentes níveis do sistema educativo. A inclusão no âmbito escolar é obrigatória, 

sendo este direito expresso na Lei Brasileira de Inclusão,  

 Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever 

do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação. (BRASIL, 2015, p. 19). 

Conforme Freire (2008), a inclusão se pauta em quatro eixos fundamentais, o 

primeiro, diz que inclusão é um direito fundamental, o segundo, nos obriga a repensar 

a diferença e a diversidade, o terceiro eixo, implica repensar a escola e o sistema 

educativo em que ela está inserida e o quarto é que a inclusão, pode constituir um 

veículo de transformação da sociedade.  

De acordo com Freire (2008), a Constituição Federal, estabelece o direito das 

pessoas com necessidades especiais de terem acesso à educação, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, está informação encontra-se disposta 

no inciso III do art. 208 da Constituição Federal, o objetivo é garantir a plena integração 

dessas pessoas em todas as áreas da sociedade e o direito à educação, comum a 

todas as pessoas, através de uma educação inclusiva, em escola de ensino regular.  

Freire (2008), ressalta que conta-se também com a Lei nº 8.069 de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, entre outras coisas, o atendimento 

educacional especializado às crianças com deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino. A autora destaca também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) n° 9.394 de 1996 que tem um capítulo específico para a Educação Especial.  

Como o presente artigo busca a abordar de forma específica o aluno com TEA, 

vale ressaltar que existem no Brasil uma lei específica que trata sobre sua condição. 

Conforme Lopes e Rezende (2021), com o objetivo de regulamentar os direitos das 
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pessoas com TEA em 2012, foi sancionada a Lei de n° 12.764, cujas disposições 

instituíram a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. Lopes e Rezende (2021) destacam também a Lei de n° 13.146 de 6 

de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

trata-se de um conjunto de normas com o objetivo de promover e assegurar em 

igualdade de condições, os direitos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência visando a inclusão tanto social como de cidadania. 

Dentro perspectiva de inclusão no ambiente escolar, no que tange a inclusão 

da criança com autismo na educação infantil, é preciso entender, de acordo com Perin 

(2015) que a escola de educação infantil, é um espaço de aprendizagem, de 

desenvolvimento motor, de trocas interpessoais e promoção da diversidade entre os 

pares e consiste em uma fase importante para a criança e por isso é preciso pensar 

sobre os processos inclusivos nesta etapa. Perin (2015) salienta que a inclusão deve 

ser entendida como um meio de abordar a diversidade sem cair no dualismo de 

superioridade e inferioridade, que acaba generalizando limitações como 

características presentes em todas as pessoas, deve-se investir em práticas 

pedagógicas que respeitam as diferenças existentes na forma de aprender. 

Conforme Battist e Heck (2015), quando uma criança autista chega na escola 

regular se gera uma grande preocupação, que vai da família da criança a toda 

instituição, isso ocorre por que a escola precisa realizar adaptações, ambientais, 

curriculares e metodológicas. Conforme as autoras, de fato essa não é uma missão 

tão fácil, pois a inclusão escolar necessita do comprometimento de todos os 

envolvidos, seja de forma direta ou indireta na vida dos alunos. 

Battist e Hesck (2015), salientam que é preciso garantir o acesso pois esta é a 

forma de assegurar a permanência da criança na escola com qualidade. O professor 

precisa focar nas potencias de cada criança. Outro ponto elencado, é o currículo, que 

deve ser apropriado, visando a promoção de mudanças na organização, nas 

estratégias de ensino e no uso dos recursos, enfim, em tudo que envolva o processo 

de ensino- aprendizagem. 

Dentro da perspectiva da inclusão, tem-se discutido a necessidade de uma rede 

colaborativa, citada em alguns textos, como ensino colaborativo. Conforme David e 
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Capelline (2014), a inclusão é capaz de promover a estruturação de uma proposta 

renovada de escola, onde espera-se que junto ao educador, some-se uma equipe, 

pois para que a proposta inclusiva se faça efetiva é preciso dispor de apoios, recursos, 

um bom clima escolar e em sala de aula. 

De acordo com David e Capelline (2014), é preciso existir uma rede de apoio 

para o professor, essa rede, deve contar com todos os profissionais da escola e 

também com a educação especial, que deve oferecer apoio e recursos no ensino 

comum. Entendido como um ensino colaborativo, este deve ser centrado no aluno em 

classe comum, e tem representado uma proposta eficaz para atender o aluno com 

deficiência. 

Na concepção de David e Capelline (2014) dentro da abordagem de rede 

colaborativa eles enfatizam o trabalho conjunto dos profissionais da educação 

especial, com o professor da rede comum de ensino, visando a promoção da inclusão. 

Conforme David e Capelline (2014), esses profissionais podem atuar juntos de 

diversas formas, como por exemplo, um professor sendo suporte do outro, orientando 

quanto as estratégias que melhor promova a inclusão. 

David e Capelline (2014), ressaltam que no que tange a inclusão, todos 

envolvidos no processo de ensino têm responsabilidade, apesar dos professores de 

educação especial e ensino regular ser mais visibilizado e ter suas práticas mais 

centralizadas, mas como já foi dito é importante que todos envolvam-se, como a 

gestão, na pessoa do diretor escolar, que tem a responsabilidade viabilizar o processo 

inclusivo, e é fundamental a participação da família.  

Perez e Carneiro (2018), afirma que estes ainda é um desafio oferecer uma 

escola inclusiva de qualidade, isso porque hoje temos uma sociedade repleta de 

diversas singularidades no que diz respeito ao aprender. Espera-se que a escola 

inclusiva apresente uma proposta pedagógica e metodológica direcionada e 

específica, que disponha de recursos didáticos apropriados, bem como um corpo 

docente capacitado, e estes precisam ter constante interação com outros profissionais 

que irão compor uma equipe de apoio, são eles: psicólogos, psicopedagogos, 

fonoaudiólogos, neuropediatras, entre outros.  
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Perez e Carneiro (2018) explicam que no que tange a criança autista, dentro 

da perspectiva de um ensino colaborativo, é preciso considerar, a formação de um 

currículo adaptado, a parceria entre os profissionais envolvidos e a família, essa união 

permitirá que a criança apresente evoluções significativas, principalmente nos campos 

cognitivo e social. Perez e Carneiro (2018) falam da importância da comunicação 

constante entre todos os envolvidos, pois a rede só terá êxito se juntos identificar e 

trabalhar nas singularidades da criança com autismo por eles assistido. A soma do 

conhecimento por eles adquiridos na vivência com a criança resultará na elaboração 

de um currículo embasado em informações concretas, o que dará segurança e certeza 

do que ensinar, quando ensinar e como avaliar. 

 

4 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 

AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Conforme Silva e Silva (2015), a criança com TEA possui uma forma peculiar 

de ver o mundo e por isso, alguns estudos sobre as crianças com TEA, comprovam 

que estas possuem boa memória visual, e sugerem que o professor de educação 

infantil ao pensar na prática pedagógica, utilize recursos visuais que facilitará não 

apenas a compreensão do aluno autista mais dos demais. De acordo com os autores, 

essas práticas aliadas a uma organização de rotina visual podem contribuir com a 

diminuição da ansiedade e o favorecimento da comunicação da criança com autismo. 

Silva e Silva (2015), também cita como sugestão o uso de Tecnologias 

Assistiva (TA) e afirmam ser de grande importância na educação de crianças com 

TEA, os autores dizem que esses recursos auxiliam na comunicação e no 

desenvolvimento físico, mental, possibilitando maior participação e autonomia nas 

atividades escolares.  

Conforme Julião, Melo e Enetério (2020), na contemporaneidade, a tecnologia 

assistiva apresenta-se como um campo de conhecimento e de pesquisa que traz em 

seu bojo novas possibilidades de autonomia e inclusão social de alunos com 

deficiência, os autores destacam como estratégia para o trabalho escolar com 

crianças autistas, a comunicação aumentativa e alternativa, e explicam que, ela 
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compõe um termo mais abrangente e não menos relevante, a Tecnologia Assistiva. A 

comunicação aumentativa alternativa, tem como finalidade, 

Compensar e facilitar, definitivamente ou não, prejuízos e 

incapacidades das pessoas com graves distúrbios da compreensão e 

da comunicação expressiva sendo ela por meio de gestos, fala e/ou 

escrita. Componente da área da prática clínica, educacional e de 

pesquisa, constitui também um conjunto de procedimentos e 

processos que visam potencializar a comunicação complementando 

ou substituindo a fala ou a escrita (JULIÃO, MELO e ENETÉRIO, 2020, 

p. 13). 

Entende-se que a função da comunicação aumentativa e alternativa é permitir 

o estabelecimento de um processo comunicativo que é importante para o 

estabelecimento das relações sociais e dos processos de ensino/aprendizagem. 

Conforme Julião, Melo e Enéterio (2020), a comunicação aumentativa alternativa faz 

parte da tecnologia assistiva, que é uma área do conhecimento que faz uso de 

recursos que visam promover a funcionalidade das pessoas que possuem deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida levando-as autonomia. 

A comunicação aumentativa e alternativa, segundo Julião, Melo e Enéterio 

(2020), propicia eficiência no tratamento das crianças com autismo, pois atua de forma 

a suplementar, ou complementando alternativas, ou mesmo sugerindo alternativas 

que visem efetivar a comunicação de pessoas que apresentem déficits na capacidade 

de linguagem, por isso são ferramentas de grande importância, pois potencializam a 

sistemática de aprendizado.  

Julião, Melo e Enéterio (2020) chamam a atenção sobre a importância da 

aplicação da tecnologia assistiva, pois ela colabora com a capacidade de inclusão das 

crianças autistas, pois ela contribui para o seu letramento. Conforme Julião, Melo e 

Enéterio (2020), a tecnologia assistiva, é um recurso que deve ser utilizado, com o 

objetivo de facilitar o processo de aprendizagem dessas crianças permitindo que estas 

estabeleçam uma comunicação mais eficaz para o seu desenvolvimento, o que é de 

extrema relevância. Estes recursos tecnológicos sem dúvida, contribuem com o 

desenvolvimento de habilidades limitadas ou reduzidas proporcionando as crianças 

uma maior independência e qualidade de vida. 

Outra estratégia que pode ser empregada, de acordo com Costa (2015), a 

intervenção educacional tem apresentado bons resultados na aprendizagem, no 
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desenvolvimento e participação do autista na escola, por isso a LDB 9394/96, ampara 

a educação especial em seu art. 58, como forma de fazer efetivo esse direito. No 

entanto a autora explica que existem controvérsias, no que diz respeito aos modelos 

e técnicas empregadas, entendendo assim que a intervenção requer uma análise 

minuciosa, para que de fato atenda as especificidades desses alunos. 

Costa (2015) entende que o autismo é desafiador para as escolas, pois precisa 

criar espaços favoráveis à aprendizagem, ao desenvolvimento, a inclusão, precisa 

superar padrões sociais determinados e prejudiciais à pessoa e ao grupo. Diante do 

exposto, a autora reforça a necessidade da mediação educacional eficaz, que é capaz 

de favorecer o maior aproveitamento dos espaços escolares, promovendo ações 

efetivas e coletivas para o aprendizado do aluno. 

É preciso na concepção da Costa (2015) dar ênfase ao ambiente escolar, pois 

este precisa ser favorável ao processo de acolhimento e aprendizagem do autista, 

deste modo é possível melhorar as possibilidades psicoeducativas. Como forma de 

contribuir na prática docente, Costa (2015) traz algumas recomendações, são elas: 

aplicar diversidades de abordagens e intervenções, ampliar as informações que se 

tem sobre o autismo, aceitar o aluno sem querer “normaliza-lo”, criar e compartilhar 

espaços de aceitação e inclusão social, entre outras. 

É importante estabelecer esse dialogo antes de sugerir estratégias “A ou B”, 

para que se tenha dimensão da complexidade que é incluir de forma real, não é 

impossível, porem requer bastante cautela e conhecimento, principalmente quando 

falamos em educação infantil, onde tudo é novo para todas as crianças. Conforme 

Oliveira (2020) ao pensar na inclusão das crianças com autismo, é preciso ter em 

mente o papel docente, ele precisará estabelecer as estratégias de trabalho, visando 

o desenvolvimento do aluno ao mesmo tempo procurar trabalhar na turma o aspecto 

da interação do aluno autista com colegas de turma. 

Oliveira (2020) traz como estratégia a adaptação do currículo, segundo o autor 

isso contribui para a adaptação, tendo efeito na diminuição da contingência trazida 

pela criança e contribui na aprendizagem. Conforme o autor, as adequações 

curriculares têm a finalidade de viabilizar o acesso as diretrizes definidas pelo currículo 
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regular e não visam desenvolver uma nova proposta curricular, apenas apresentar um 

currículo mais dinâmico, alterável e passível de ampliação, quando necessário. 

De acordo com Oliveira (2020) essa flexibilização no currículo é uma maneira 

de estabelecer vínculo entre a família e os educadores, pois assim é possível existir 

coesão de vontades no espaço escolar, englobando família e professores e das 

competências estabelecidas para a educação do aluno TEA. O autor explica que 

dentro da sala de aula, o professor precisa ser atento, pois sua prática para com o 

aluno autista lhe exigira esse perfil, o professor deve observar e incentivar com 

entusiasmo, e aos poucos ir aproximando seu aluno do objetivo estabelecido, de mais 

que só passagem de conteúdos mais sim transformar os alunos em membros da 

sociedade conscientes. 

É desafiador para o professor, pois conforme Oliveira (2020), o professor terá 

que perceber as dificuldades, limitações e as potencialidades, os gostos e estímulos 

que mais serão uteis para atingir os objetivos com esse aluno como sugestão, Oliveira 

(2020) cita as atividades lúdicas, e afirmar serem fundamentais para o 

desenvolvimento social, cognitivo, a capacidade psicomotora e afetiva da criança 

autista. Conforme o autor, a inclusão das crianças com TEA precisa estar muito além 

da sua presença na sala de aula, esta precisa almejar uma aprendizagem e o 

desenvolvimento das habilidades e potencialidades, superando as dificuldades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fato que a inclusão de alunos com autismo na Educação Infantil é um desafio, 

pois é preciso estabelecer uma prática pedagógica que vá de encontro ao que prevê 

a legislação vigente dentro da perspectiva de inclusão desses alunos, é importante 

refletir na formação de um espaço escolar em que a educação busque igualdade para 

todos, assim, os profissionais envolvidos precisam estar cientes de que a inclusão é 

algo dinâmico e que engloba todos os envolvidos no processo educacional. Apesar 

das complexidades, a instituição e os docentes devem empenhar-se em atender essa 

e outras demandas, como foi apresentado neste artigo, dispomos de leis e políticas 

públicas que estabelecem o direito, o acesso e a permanência desses alunos em 

todas as esferas que compõe a sociedade, incluindo assim a escolar. 
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A pesquisa nos permitiu refletir sobre os desafios que permeiam a inclusão dos 

alunos com TEA, principalmente para os educadores, que muitas das vezes não têm 

preparo, pois a formação acadêmica, não dá suporte necessário para esse 

atendimento de forma direcionada e específica, a cada tipo de demanda que surge 

em sala de aula, por isso é importante refletir sobre a importância das redes 

colaborativas como meios eficazes para contribuir com uma real inclusão. 

Entende-se que as estratégias aplicadas pela instituição devem visar o 

fornecimento de condições adequadas para que o professor possa trabalhar com os 

alunos, no entanto, precisa-se ter em mente que, a inclusão pode acontecer mesmo 

sem recursos sofisticados, é só o professor utilizar a criatividade. Com foco no 

educador é preciso verificar as estratégias pedagógicas estabelecidas por ele, pois 

estas vão sinalizar a forma como o ensino e as relações estão se estabelecendo no 

contexto da turma, entende-se as estratégias por ele aplicadas devem ter como 

finalidade permitir o desenvolvimento das habilidades essenciais do aluno, que irá 

potencializar seu aprendizado, suas interações com os demais. 

Notou-se a partir da pesquisa que conforme sugestão dos autores, as 

estratégias que visem a inclusão devem partir da base, por isso se fala em adaptações 

do currículo, acredita-se pela ótica de alguns desses autores, que as estratégias 

devem iniciar do topo da base escolar, dando assim suporte ao docente. No entanto, 

o professor também possui seu papel, que é o mais visibilizado, pois entende-se que 

é na pratica que a inclusão acontece, o professor precisa ser cauteloso e habilidoso, 

na escolha de sua forma de agir, de intervir, de estimular. 

Assim, entende-se que a inclusão de crianças com autismo, precisa partir de 

estratégias pedagógicas que se baseiam em um conjunto de ações que envolve uma 

equipe comprometida e que precisa contar com o apoio de todos envolvidos. Que o 

professor necessita de suporte teórico e técnico para melhor atender esse público, 

como sugestão, fica o incentivo a formação continuada aos educadores com ênfase 

nos processos inclusivos, independente da necessidade do aluno, com a crescente 

nos casos de autismos, sugere-se também um olhar mais criterioso para essas 

demandas que vem sendo bastante comuns nas salas de aula deste nível de ensino.  
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A PSICOMOTRICIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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RESUMO 

A Psicomotricidade é considerada uma ciência fundamentada numa prática 
pedagógica e psicológica que auxilia no desenvolvimento integral da criança nos seus 
aspectos cognitivos, afetivos, motores, sociais e emocionais. Logo, a 
Psicomotricidade atrelada à Educação Infantil pode ser entendida como um suporte 
para a criança tomar consciência de si própria, de seu corpo e do meio que está 
inserida. Nessa perspectiva, o artigo tem como objetivo central analisar numa 
teorização científica sobre a relevância da Psicomotricidade e suas contribuições para 
Educação Infantil, buscando possibilidades de ações psicomotoras num contexto 
pedagógico lúdico para contribuir de forma mais significativa a aprendizagem e o 
desenvolvimentos corporal da criança em seus diversos aspectos, como o motor, o 
psicológico e o social. Este artigo está fundamentado na revisão bibliográfica de 
teóricos, como Boulch (1987), Galvão (1995), Gibelle (2014) em um diálogo com 
outros autores que defendem ideias sobre a importância das contribuições da 
Psicomotricidade para Educação Infantil, numa pesquisa qualitativa e exploratória 
com análises bibliográficas sobre o tema abordado. Portanto, é de fundamental 
importância a educação psicomotora, pois se torna uma ferramenta essencial para o 
processo de aprendizagem na Educação Infantil, período no qual a criança se vincula 
à sociedade. 

Palavras-chave: Ações Psicomotoras Pedagógicas. Educação Infantil. Ludicidade. 

Psicomotricidade. 

 

ABSTRACT 

Psychomotricity is considered a science based on a pedagogical and psychological 

practice that helps in the child's integral development in terms of cognitive, affective, 

motor, social and emotional aspects. Therefore, Psychomotricity linked to Early 

Childhood Education can be understood as a support for children to become aware of 

themselves, their bodies and the environment in which they are inserted. From this 

perspective, the article aims to analyze a scientific theorization about the relevance of 

Psychomotricity and its contributions to Early Childhood Education, seeking 

possibilities of psychomotor actions in a playful pedagogical context to contribute more 

significantly to the learning and development of the child's body in their different 
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aspects, such as the motor, the psychological and the social. This article is based on 

the bibliographical review of theorists such as Boulch (1987), Galvão (1995), Gibelle 

(2014) in a dialogue with other authors who defend ideas about the importance of the 

contributions of Psychomotricity to Early Childhood Education, in a qualitative and 

exploratory research with bibliographic analysis on the topic discussed. Therefore, 

psychomotor education is of fundamental importance, as it becomes an essential tool 

for the learning process in Early Childhood Education, a period in which the child is 

linked to society. 

 

KEYWORDS: Pedagogical Psychomotor Actions. Child education. Playfulness. 

Psychomotricity. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Psicomotricidade é compreendida como uma ciência que atrelada a 

educação estuda o indivíduo por meio de movimentos psicomotores, com a 

intencionalidade de ser uma prática pedagógica significativa para estimular o pleno 

desenvolvimento corporal da criança na etapa da Educação Infantil no que concerne 

seus aspectos motores, psicológicos e sociais. Neste sentido, segundo o autor Boulch 

(1987), esclarece que a educação psicomotora deve ser considerada como uma 

educação de base na escola infantil. Ela condiciona todos os aprendizados pré-

escolares, e leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-

se no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus 

gestos e movimentos.  

De acordo com o autor Galvão (1995), a Psicomotricidade é a ciência que tem 

como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação 

ao seu mundo interno e externo, que está relacionada ao processo de maturação, 

onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada 

por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o cognitivo. Assim sendo, 

conforme Gibelle (2014), a psicomotricidade tem uma importante contribuição no 

processo de ensino e aprendizagem, pois é através dela que a criança desenvolve 

suas habilidades, competências e atitudes corporais, que vão proporcionar prontidões 

para diversas formas de usos dos movimentos, que permitirão a construção de novos 

conhecimentos que contribuirão para a sua formação enquanto sujeito histórico social. 
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Diante disso, a Psicomotricidade se torna essa nova ciência para a educação 

com o intuito de estudar o indivíduo e toda sua relação com o corpo e seus 

movimentos, seja sua expressão, sensação, criatividade e toda sua percepção do 

mundo para o início de novos conhecimentos. Portanto, percebe-se que a educação 

psicomotora é o início do processo de aprendizagem para Educação Infantil, 

incentivando a criança a ter mais consciência do seu próprio corpo, assim como, do 

espaço e tempo de forma a promover a sua inclusão e socialização diante do seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

A partir deste contexto, este artigo tem como objetivo central abordar numa 

teorização científica sobre a relevância da Psicomotricidade e suas contribuições para 

Educação Infantil. Enquanto os objetivos específicos é destacar a importância da 

Educação psicomotora buscando possibilidades de ações psicomotoras num contexto 

pedagógico lúdico para contribuir de forma mais significativa a aprendizagem e o 

desenvolvimentos corporal da criança em seus diversos aspectos, como o motor, o 

psicológico, o emocional e o social. 

A justificativa da presente pesquisa visa uma reflexão sobre a importância da 

Psicomotora para Educação Infantil num contexto da ludicidade, que se torna uma 

ferramenta essencial para o processo de aprendizagem da criança na construção de 

novos conhecimentos significativos. Neste sentido, as possibilidades das ações 

psicomotoras pedagógicas lúdicas através das brincadeiras e das atividades criativas, 

a criança aprende de forma mais prazerosa e eficaz, assim, promovendo momentos 

de experiências significativas, em que estimule suas habilidades cognitivas, 

consequentemente, o seu desenvolvimento intelectual, corporal e social. 

A motivação deste trabalho, decorreu da busca pela maior compreensão sobre 

o tema abordado, possibilitando um ensino e uma aprendizagem mais significativa das 

crianças, e como essa educação psicomotora infantil por meio dos movimentos 

corporais pode contribuir para o processo de desenvolvimento e educativo dessas 

crianças. Deste modo, foram feitos levantamentos de revisões bibliográficos baseado 

em fontes secundárias, como livros e revistas onlines, artigos científicos e sites 

acadêmicos pautados nas análises e discussões de autores como, Boulch (1987), 

Galvão (1995), Gibelle (2014) dentre outros. E o artigo está pautado numa pesquisa 

qualitativa e exploratória com análises bibliográficas sobre o tema abordado.  
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Sendo assim, optou-se por dividir esta pesquisa em quatro partes como: a 

introdução, com a contextualização e apresentação do tema, o objetivo geral e 

objetivos específicos, da relevância e motivação do objeto da pesquisa e análises 

científicas de principais teóricos; as seções de desenvolvimento, em que a seção 1 

contém aspectos gerais sobre a história da Psicomotricidade e seus conceitos; a 

seção 2 aborda a importância da educação psicomotora infantil; e a seção 3 traz uma 

análise sobre as contribuições das ações psicomotoras num contexto pedagógico 

lúdico; e a conclusão com as considerações finais. 

 

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE E SEUS 

CONCEITOS 

A história da Psicomotricidade está relacionada ao contexto do 

desenvolvimento psíquico e corporal correlacionados com os movimentos, o afetivo, 

a emoção, ao meio ambiente e as vivências do indivíduo. Neste sentido, a 

historicidade da Psicomotricidade está relacionada à concepção do corpo, em que 

esta sofreu inúmeras mudanças passando por Aristóteles e o Cristianismo, em que o 

corpo era descuidado e a valorização estava no espírito, assim, passando por várias 

épocas relevantes através de manifestações fundamentadas no desenvolvimento 

humano e seus princípios (FONSECA, 1998). 

De acordo com Souza (2004) em 1909, Enerrst Dupré, neuropsiquiatra francês, 

iniciou seus estudos clínicos na psicomotricidade evidenciando o entrelaço entre o 

movimento e o pensamento, ou seja, uma estreita relação entre o desenvolvimento 

da motricidade, da inteligência e da afetividade com um paralelismo psicomotor, que 

vem a definir uma tentativa de superação ao dualismo cartesiano do corpo e mente. 

Com isso, Dupré definiu a síndrome da debilidade motora, em que clinicamente é 

caracterizada pela presença de sincinesias, paratonias e inabilidades, rompendo a 

correlação entre a perturbação motora e a síndrome. Nessa perspectiva, ainda, 

conforme Fonseca (1998, p. 99), destaca que, 

A história da Psicomotricidade, representada já um século de esforço 

de ação e de pensamento, a sua cientificidade na área da cibernética 

e da informática, vaia-nos permitir certamente, ir mais longe da 
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descrição das relações mútuas e recíprocas da convivência do corpo 

com o psíquico. Está intimidade filogenética e ontogenética 

representam o triunfo evolutivo da espécie humana, um longo passado 

de vários milhões de anos de conquistas psicomotora.  

Sendo assim, as primeiras pesquisas que originou o campo da 

Psicomotricidade correspondem a um enfoque relevante mais para a área científica 

do sistema neurológico, em que se desenvolve para fins diagnósticos e terapêutico 

considerando os transtornos psicomotores como uma síndrome com suas 

particularidades e singularidades, com isso, adquirindo sua própria autonomia. Ainda, 

esclarece Fonseca (1998), que em 1959, este estudo foi enriquecido pela teoria 

evolucionista de Charles Darwin através de observações e do processo de adaptação 

genéticas, em que essas modificações estão intimamente ligadas ao como estes 

seres vivos se adaptam ao meio ambiente, ou seja, essas modificações são movidas 

pela seleção natural, com isso, propiciando novos estudos sobre o desenvolvimento 

vital nas décadas seguinte e novas concepções sobre o tema abordado. 

Pode-se afirmar que, o marco da Psicomotricidade surgiu no século XIX com 

as descobertas científicas e o desenvolvimento da neurofisiologia através de 

investigações especializadas utilizadas no diagnóstico de distúrbios do sistema 

nervoso central, onde são descobertos distúrbios no desenvolvimento das atividades, 

corporal, gestual e funcional. Nessa perspectiva, foram surgindo estudos sobre o tema 

apresentando, inicialmente o desenvolvimento motor da criança, logo, foram feitas 

comparações sobre o retardo no desenvolvimento psicomotor em consequência do 

atraso intelectual, e depois se aprofundou evoluindo nos estudos sobre o 

desenvolvimento de habilidade manual e aptidão motora em função das fases de 

crescimento (FONSECA, 1995). 

Neste contexto, é de suma importância destacar as contribuições do médico 

psicólogo Henri Wallon (1978) para a ciência da Psicomotricidade, em que através de 

suas pesquisas científicas sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo e motor da 

criança, evidencia em seus estudos uma diferença que permite correlacionar o 

movimento motor ao afeto, à emoção e aos hábitos do indivíduo. Ele afirma que, a 

inteligência surge da afetividade com relação de conflitos e o emocional, e o 

expressivo se torna uma linguagem, e que através dessa interação do socioemocional 

que se dá o desenvolvimento das habilidades cognitivas.  
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Então, considera-se que Henri Wallon foi o principal responsável pelo 

nascimento do movimento da reeducação psicomotora, possibilitando a valorização 

integral do indivíduo para o processo um ensino e aprendizagem significativo. 

Portanto, a teoria de Wallon influenciou outros estudiosos que se apropriaram de seus 

conhecimentos científicos, e que contribuíram para o desenvolvimento desse 

pensamento como um processo contínuo marcado por conflitos psicológicos e sociais. 

Assim, conforme também Fonseca (2008), a motricidade contém, portanto, uma 

dimensão psíquica, e é um deslocamento no espaço de uma totalidade motora, afetiva 

e cognitiva, que se apresenta em termos evolutivos sob três formas essenciais: 

deslocamentos passivos ou exógenos que é a absoluta dependência social; 

deslocamentos ativos ou autógenos, em que são as reações próprias do corpo ao 

mundo exterior; e os deslocamentos práxicos, este se concretizam as aquisições dos 

primeiros hábitos, das das interações no contexto social. 

Portanto, a Psicomotricidade no contexto educacional se torna um 

condicionante fundamental para os aprendizados da Educação Infantil, em que as 

crianças ganham base para adquirir capacidades cognitivas, motoras, afetivas, 

emocionais e sociais, e que envolve atividades físicas estimulando a criança sua 

consciência corporal, temporal e espacial no que concerne no desenvolvimento do 

seu processo contínuo no âmbito educacional e no social.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PSICOMOTORA INFANTIL 

Para a Associação Brasileira de Psicomotricidade (2018), o termo 

Psicomotricidade se refere a uma ciência que estuda o homem por meio do seu corpo 

em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Refere-se ao processo 

de maturação, já que o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas. O movimento, o intelecto e o afeto são conhecimentos básicos que dão 

suporte para a psicomotricidade.  

Dessa forma, a educação psicomotora é de grande relevância para o contexto 

pedagógico, possibilitam a disseminação do conhecimento sobre o desenvolvimento 

de práticas psicomotoras educativas significativa, que consequentemente pode 
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contribuir nos processos de ensino e aprendizagem das crianças infantis. Assim, de 

acordo com o Ministério da Educação e Desporto (1998, p. 32): 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens, orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros, numa atividade básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplo da realidade social e cultural. Neste 

processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 

estéticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO, 1988). 

Neste sentido, Meur e Staes (1989) esclarecem que, para a grande maioria das 

crianças que apresentam alguma dificuldade no processo de escolarização, a causa 

não está no nível da classe em que chegaram, constata-se a causa do problema nos 

níveis anteriores, no nível das bases escolares. Reforçam a ideia de que as condições 

mínimas para uma boa aprendizagem com significação se compõem a estrutura da 

educação psicomotora.  

Considerando essas concepções, vale salientar que a aprendizagem muitas 

vezes ocorre através de um processo sistemático e engessado, em que as regras 

educativas ocasionam a desmotivação no desenvolvimento escolar e social das 

crianças, assim, se faz necessário incutir nas práticas pedagógicas o ato de brincar 

ligado ao aprendizado, pois se torna muito mais prazeroso e interativo o seu processo 

de aprendizagem. Partindo desse argumento a inserção da educação psicomotora é 

essencial no âmbito socioeducativo. 

Sendo assim, a Psicomotricidade no que tange os desenvolvimentos 

intelectuais, motores, afetivos, sociais e emocionais estão sempre interligados ao 

longo do processo de uma aprendizagem significativa e contextualizada da criança. 

De acordo com Rizzi e Haydt (2001, p. 63), declaram que, 

É de estrema importância que a criança esteja inserida neste ambiente 

de brincar e ao mesmo tempo buscar conjecturas, reflexões, análise e 

criação. Podemos dizer a palavra criação porque usar a imaginação 
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em um jogo a criança está sendo criativa também. O jogo, a partir do 

momento que está cobrando imaginação da criança, passa a ajudá-la 

a desenvolver a sua capacidade de não só resolver problemas, mas 

de também encontrar várias maneiras de resolvê-los (RIZZI, HAYDT, 

2001, p.63). 

Percebe-se, então, a importância da Psicomotricidade no contexto escolar 

infantil, principalmente, na área da pedagogia, pois incentivar a criança com práticas 

pedagógicas psicomotoras, visando o seu desenvolvimento integral em seus aspectos 

cognitivo, afetivo, social e emocional, permite que as crianças na etapa da Educação 

Infantil aprendam e desenvolvam suas capacidades, potencialidades, conhecimento 

corporal, interatividade e criatividade de forma contextualizada e significativa, e com 

isso, ampliando suas diversas habilidades nos âmbitos social e educacional.  

 

4 AS CONTRIBUIÇÕES DA APRENDIZAGEM PSICOMOTORA PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A Educação Infantil compreende o início da etapa básica educativa escolar, 

pois, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei 9.394) art. 29 afirma que “a Educação Infantil, a primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 

anos de idade” (BRASIL, 1996, ART. 29). Assim, essa etapa educacional infantil 

promove na criança o lúdico, o afetivo, o social e a cidadania por toda a sua vida. 

Neste sentido, conforme Kyrillos e Sanches (2004), completam dizendo que, na 

Educação Infantil começamos a exploração intensa do mundo, das sensações, das 

emoções, ampliando estas vivências como movimentos mais elaborados.  

A linguagem corporal começa então, a ser substituída pela fala e pelo desenho, 

no entanto, é essencial que continue sendo explorada. O trabalho com movimentos e 

ritmos de grande relevância para a organização das descobertas feitas, torna-se mais 

sofisticado. Nesta etapa, a atenção é voltada para o desenvolvimento do equilíbrio e 

de uma harmonia nos movimentos corporais. Então, pode-se afirmar que a 

Psicomotricidade no contexto da ludicidade educacional infantil contribui de forma 

significativa na construção do conhecimento simbólico infantil, pois por meio de 

brincadeiras e atividades criativas lúdicas psicomotoras dispostos intencionalmente a 
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função pedagógica, subsidia o desenvolvimento integral da criança. Com isso, Duarte 

(2015, p. 15), enfatiza que, 

A psicomotricidade vem conquistando seu espaço no âmbito escolar 

por desenvolver problemáticas sobre as dificuldades enfrentadas 

pelas crianças no processo educacional e explicar e combater 

preconceito atribuídos a estas crianças, o que torna este trajeto para 

a absorção dos conhecimentos transmitidos mais eficaz por meio de 

estratégias específicas de intervenção para cada aluno (DUARTE, 

2015, p. 15). 

Desse modo, a Psicomotricidade no que tange as suas contribuições 

educativas, promove um ensino e aprendizado fundamentado na contextualização e 

na eficácia de uma aprendizagem mais protagonista. Assim, compreende-se que se 

torna um âmbito educativo que possibilita aos educadores da Educação Infantil 

trabalhar com as crianças, suas potencialidades, assim como, suas habilidades 

psicomotoras, cognitivas e criativas, ampliando de forma eficaz sua comunicação, 

expressão, interação e suas relações com o contexto socioeducativo. 

Continuando com esse pensamento sobre a Psicomotricidade e suas 

contribuições educativas, o teórico Monteiro (2015), afirma que, a psicomotricidade 

existe nos menores gestos realizados e em todas as atividades que desenvolvem a 

motricidade da criança, e no decorrer do processo de aprendizagem, quando os 

elementos inicias da psicomotricidade são utilizados frequentemente. O 

desenvolvimento do esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação 

temporal são fundamentais na aprendizagem, pois um deslize em um destes 

elementos irá prejudicar o desempenho do indivíduo. 

Logo, de acordo com o autor Silva (2013), a criança evolui suas habilidades 

motoras, na sua troca com o meio, conquistando aos poucos e ampliando sua 

capacidade de se adaptar, com isso, o espaço físico é importante nesse processo, 

como também, a diversidade de material concreto, de jogos e brincadeiras e 

atividades lúdicas, fatores estes imprescindíveis nesse processo, auxiliando no 

desenvolvimento mental, corporal, afetivo, emocional e sociocultural da criança. 

Diante disso, podemos destacar exemplos de práticas lúdicas pedagógicas 

psicomotoras para contribuir de forma essencial na aprendizagem da criança para 

Educação Infantil, como: 
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● Ludicidade Psicomotora nas Atividades de Ensino: As atividades 

lúdicas no processo de aprendizagem, é, provavelmente, uma das ferramentas 

pedagógicas mais bem aceitas e essenciais no contexto da educação psicomotora. 

Dentre as aplicações dessas práticas pedagógicas, pode-se desenvolver por exemplo, 

construção e dinâmicas de jogos educativos, atividades dirigidas lúdicas entre outros, 

levando as crianças a utilizarem a capacidades cognitiva e sua criatividade para 

desenvolver possibilidades, tudo em torno do conteúdo voltado para o aprendizado 

significativo; 

● Aplicação da Tecnologia Educativa: A tecnologia é uma ferramenta 

educativa que possibilita novas metodologias pedagógicas psicomotoras de ensino 

que facilita o processo de aprendizagem em sala de aula. A inserção das tecnologias 

não substituirá o professor, mas permite ao educador ensinar de maneira diferenciada 

e inovadora, o que poderá gerar avanços significativos no processo socioeducativo 

das crianças. Este recurso pedagógico tecnológico desenvolvido através de vídeos e 

games educativos permite ampliar novos conhecimentos, estabelecendo a integração 

com ensino e aprendizagem intelectual, emocional, físico e virtual;  

● Circuito Psicomotor Infantil: No circuito motor infantil as crianças 

experimentam e exploram um espaço que está adaptado com materiais diversificados 

e significativos, a exemplo de brinquedos, bolas, corda, colchão, madeiras entre 

outros, pois este circuito psicomotor sugere movimentos corporais, habilidades 

cognitivas e interatividade, estimulando a superar as dificuldades das crianças, com 

isso, se torna uma dinâmica lúdica prazerosa e otimizada. 

Portanto, o desenvolvimento psicomotor da criança na Educação Infantil está 

fundamentado numa relação com as práticas lúdicas pedagógicas propostas pelo 

pedagogo, em que se faz necessário a promoção de atividades criativas, dinâmicas e 

inovadoras, proporcionando na criança uma aprendizagem significativa, assim como, 

estimulando a conquista da sua autonomia intelectual, motora, afetiva e 

socioemocional em seu processo de escolarização no âmbito educacional e social, 

pois, só assim a Psicomotricidade ocupará um lugar de destaque no ensino e 

aprendizagem para Educação infantil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pesquisa abordada sobre a tônica a Psicomotricidade e suas 

contribuições para a Educação Infantil, pode-se afirmar que é de suma importância 

para o desenvolvimento integral, contextualizado e significativo das crianças nessa 

etapa educativa que é o pilar para a construção contínua de um ato de educar 

comprometido com uma formação mais humana e social de cidadãos conscientes e 

emancipados. 

 Partindo dessa teoria, a educação psicomotora torna-se uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento das crianças nos seus aspectos cognitivo, motriz, 

afetivo e socioemocional, incentivando a ter mais consciência do seu próprio corpo, 

assim como, do espaço e tempo, de forma a promover a inclusão, a interação e 

socialização dessa criança diante do seu processo educativo, assim, permitindo que 

aprendam e desenvolvam suas capacidades, potencialidades e o uso da sua 

imaginação que expressam sentimentos e emoções de forma dinâmica, significativa 

e natural, ampliando o desenvolvimento das suas habilidades cognitivas e de sua 

interação no âmbito socioeducacional. 

Em síntese, tratar da inclusão da educação psicomotora na etapa da Educação 

Infantil é fundamentar a construção educativa no desenvolvimento de um 

planejamento curricular com práticas pedagógicas inovadoras, lúdicas, criativas, 

dinâmicas e significativas embasadas na cognição, movimento corporal, afetivo, na 

ludicidade e no concreto contextualizado, para que as crianças se tornem 

significativamente protagonistas no seu processo continuo de escolarização infantil. 
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EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL NO CONTEXTO ESCOLAR 
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RESUMO 

A diversidade cultural pode ser entendida como uma concepção que remete às 

culturas sociais considerando as diferentes formas de vida e as diversas 

configurações socioculturais de cada povo. Dessa forma, a instituição educacional é 

um espaço onde as vivências são permeadas pela diversidade das relações 

socioculturais que se tornam uma questão relevante a ser analisada, para que o 

âmbito escolar seja inclusivo e respeite a singularidade do estudante, dando espaço 

aos diversos aspectos culturais sejam manifestadas através da linguagem, do 

comportamento, dos valores e de toda forma de expressão existentes em nossa 

sociedade. Neste sentido, o artigo tem por objetivo geral apresentar uma educação 

para a diversidade cultural no contexto escolar, buscando construir uma ação 

educativa fundamentada na prática social, incutindo na comunidade escolar de forma 

eficaz o respeito e a tolerância diante do convívio com esse multiculturalismo. Esta 

pesquisa está embasada nos seguintes teóricos, como Andrade (2009), Candau 

(2003), Moreira (2007) em um diálogo com outros teóricos sobre a importância da 

diversidade cultural no contexto escolar. Logo, com um artigo numa abordagem 

metodológica do tipo qualitativa e com revisões bibliográficas segundo Roberto 

Richardson (2017). Desse modo, é preciso conscientizar o indivíduo sobre a 

importância de conviver com o multiculturalismo que deve ser promovido pela escola 

a partir dos seguintes princípios do respeito identitário e da tolerância à diversidade 

cultural.  

Palavras-Chave: Contexto Escolar. Educação Para a Diversidade. Multiculturalismo. 

 

ABSTRACT 

Cultural diversity can be understood as a concept that refers to social cultures 

considering the different ways of life and the different sociocultural configurations of 

each people. In this way, the educational institution is a space where experiences are 

permeated by the diversity of sociocultural relations that become a relevant issue to 

be analyzed, so that the school environment is inclusive and respects the uniqueness 

of the student, giving space to the different cultural aspects. manifested through 

language, behavior, values and every form of expression existing in our society. In this 

sense, the article has as general objective to present an education for cultural diversity 
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in the school context, seeking to build an educational action based on social practice, 

effectively instilling respect and tolerance in the school community in the face of 

coexistence with this multiculturalism. This research is based on the following theorists, 

such as Andrade (2009), Candau (2003), Moreira (2007) in a dialogue with other 

theorists about the importance of cultural diversity in the school context. Then, with an 

article in a qualitative methodological approach and bibliographical reviews according 

to Roberto Richardson (2017). Thus, it is necessary to make the individual aware of 

the importance of living with the multiculturalism that must be promoted by the school 

based on the following principles of respect for identity and tolerance of cultural 

diversity. 

Keywords: School Context. Education for Diversity. Multiculturalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A diversidade cultural engloba o conjunto de diferentes culturas e 

manifestações que existem no mundo. Sendo assim, a cultura é uma das marcas da 

sociedade que constitui pelo conjunto de hábitos, costumes, valores, crenças, artes, 

comportamentos e as tradições sociais e religiosas de um determinado povo, os quais 

são transmitidos de geração em geração (MORIN, 2001). O contexto escolar faz parte 

dessa sociedade cultural formado por uma comunidade com diversos grupos 

diferentes, cada um com seus costumes, valores, línguas e crenças que convivem no 

cotidiano escolar, em que este cenário da diversidade sociocultural se acentua e se 

desenvolve. 

Visto que, de acordo com Moreira (2007) em seus estudos culturais entende a 

palavra cultura no sentido plural como “culturas” ao afirmar que corresponde aos 

diversos modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos 

(nações, classes sociais, grupos étnicos, culturas regionais, geracionais, de gênero 

etc.) e períodos históricos. Trata-se de uma visão antropológica de cultura que 

enfatizam os significados que os grupos compartilham, ou seja, os conteúdos 

culturais. Cultura identifica-se, assim, com a forma geral devida de um dado grupo 

social, com as representações da realidade e as visões de mundo adotadas por esse 

grupo. 

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa 

humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas além da 
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sua. Por isso, a escola tem que ser local como ponto de partida, mas tem que ser 

internacional e intercultural como ponto de chegada. Escola autônoma significa escola 

curiosa, ousada, buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. 

Pluralismo não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais 

(GADOTTI, 1992).  

Segundo Andrade (2009), apesar de todas as críticas do modelo normatizador 

e homogeneizador da instituição de ensino, ninguém discorda que a educação escolar 

tem um papel fundamental a desempenhar na construção e na valorização de um 

mundo verdadeiramente plural, onde caibam todos e todas, onde todas as culturas, 

etnias e identidades sejam respeitadas. Nessa perspectiva, o que se critica aqui não 

é a escola, mas a forma como tradicionalmente nós a entendemos. 

Baseado neste contexto, conforme o texto da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) de 2018 na implementação da educação no que diz respeito às relações 

Étnico-Raciais em sua diversidade cultural discorre que no Brasil, um país 

caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e 

profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir 

currículos, e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas 

identidades linguísticas, étnicas e culturais. A igualdade educacional sobre a qual as 

singularidades devem ser consideradas e atendidas. Para isso, os sistemas e redes 

de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na 

equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são 

diferentes (BNCC, 2018). 

Frente à premissa, visando questionar esse papel homogeneizador da escola, 

esse artigo tem como objetivo geral apresentar uma educação para a diversidade 

cultural no contexto escolar, tendo como objetivos específicos conscientizar o 

indivíduo sobre a importância de conviver com a diversidade cultural que deve ser 

promovida pela escola, a partir dos seguintes princípios da identidade e da tolerância 

à diversidade cultural, e como meio transformador de uma aprendizagem significativa. 

Logo, analisar os conceitos basilares que compõem uma educação que promova a 

diversidade cultural, ao mesmo tempo pretende-se também compreender como essa 

diversidade cultural pode ser promovida na escola. 
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Este artigo justifica-se pela necessidade de refletir sobre a influência de uma 

educação para a diversidade cultural no âmbito escolar, buscando estabelecer uma 

visão real das práticas pedagógicas em relação ao pluralismo como um meio de 

transformar a sala de aula em um ambiente de aprendizagem contextualizada e 

significativa para os estudantes. Visto que, desde o início da graduação tive o privilégio 

de trabalhar no âmbito educacional e senti essa falta de práticas educativas para a 

diversidade cultural a serem trabalhadas nas escolas ocasionando a minha motivação 

para a escolha deste artigo. 

Para este estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa com revisões 

bibliográficas através de artigos científicos, teses, revistas e sites on-line dentre outros 

disponíveis acerca do tema abordado. Assim, foi realizado um estudo teórico, cujos 

autores defendem ideias significativas sobre a importância da educação para a 

diversidade cultural no contexto escolar.  

Diante disto, optou-se por dividir o artigo em: introdução com a apresentação e 

contextualização do tema, o objetivo geral e objetivos específicos, da justificativa e a 

importância da motivação do objeto da pesquisa e análises de principais teóricos 

científicos e documentos sobre a temática disponíveis; E com três seções de 

desenvolvimento: a Seção 1 traz análises e considerações sobre a diversidade cultural 

no Brasil e suas concepções; na Seção 2 aborda a influência da diversidade cultural 

na educação e suas contribuições para o contexto educativo; E a Seção 3 analisa a 

diversidade cultural como prática educativa o contexto escolar; Logo, as 

considerações finais. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL NO BRASIL 

O multiculturalismo no Brasil apresenta um pluralismo no que concerne nos 

seus aspectos sociais, econômicos e culturais de acordo com as respectivas regiões 

brasileiras. Para tanto, no aspecto da sua diversidade cultural evidencia por diferentes 

costumes de uma região para outra, como por exemplo, dos valores, etnias, crenças, 

raças, tradições, culinárias, vestuários e das manifestações que são marcados por 

diferentes grupos sociais (MORIN, 2001). 
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Assim, as diferenças culturais podem ser consideradas resultados das relações 

sociais e da sua história, pois em geral determina uma posição social aos desiguais, 

seja por questões econômicas, de gênero, de etnia, de raça, de crença ou de 

identidade, já que encontramos mais diferenças culturais do que as divisões entre as 

classes sociais para a formação do povo brasileiro. 

Neste contexto, ao se tratar da diversidade cultural brasileira torna-se se suma 

importância mencionar os colonizadores, a população indígena e africana, seguida 

pelos imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes entre outros que 

contribuíram sobremaneira para a pluralidade cultural no nosso país, ou seja, cada 

um adicionando ao Brasil um novo detalhe cultural, pois o nosso surgimento ocorre 

da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios 

silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como 

escravos. (RIBEIRO, 1995). 

Logo, os colonizadores tiveram forte influência que marca a diversidade das 

culturas brasileiras pela riqueza da pluralidade cultural, principalmente, dos europeu 

portugueses, dos índios e negros, que se tornam modelos de organização 

implantados também no campo da educação e da cultura social, em que emerge 

características significativas próprias na formação das relações econômicas, sociais, 

educacionais e culturais de um povo. Neste sentido, ainda, de acordo com Ribeiro 

(1995) 

A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão 

lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos 

herdados dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, 

como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado 

genericamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades insuspeitadas de ser e de 

crescer só aqui se realizariam plenamente. (RIBEIRO, 1995, p. 20). 

Conforme Bosi (1992), em seus estudos culturais afirma que cultura é o 

conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser 

transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. Mas para haver 

cultura é preciso antes que exista também uma consciência coletiva que, a partir da 

vida cotidiana, elabore os planos para o futuro da comunidade. Nessa perspectiva, tal 
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definição dá à cultura um significado muito próximo do ato de educar, sendo aquilo 

que um povo ensina aos seus descendentes para garantir sua sobrevivência. 

Reforçando a ideia dos conceitos apresentados da diversidade cultural em seu 

contexto histórico e educacional, a Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08 do Art. 

1º, que torna obrigatório o ensino da história e cultura Afro-Brasileira e africana em 

nas escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 

Portanto, esta Lei declara que: “O conteúdo programático incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil” (BRASIL, 2008).  

Dessa forma, a questão da diversidade cultural em virtude de nossa formação 

histórico-social vem sendo notável nos âmbitos escolares, e que, segundo as análises 

de Gadotti (1992), declara que, 

[...] a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir 

sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem 

outras culturas além da sua. Por isso, a escola tem que ser local como 

ponto de partida, mas tem que ser internacional e intercultural como 

ponto de chegada. Escola autônoma significa escola curiosa, ousada, 

buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. 

Pluralismo não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos 

culturais (GADOTTI, 1992, p. 23). 

Levando em considerações tais concepções, pode-se relatar em síntese 

segundo os autores Santos e Nunes (2003), que a expressão multiculturalismo se 

caracteriza na coexistência de formas culturais ou de grupos representados por 

culturas diferentes no seio de sociedades modernas. Assim, considerando as 

dificuldades de precisão do termo, no entanto, o multiculturalismo se torna um modo 

de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacional e global baseado 

em lutas pelo reconhecimento da diferença, sejam nos seus aspectos aos diversos 

modos de vida, valores, raças, etnias, manifestações populares e experiências sociais 

formadores do povo brasileiro. 

Com isso, vale salientar de acordo com Guimarães (2002) declara que “Raça” 

é não apenas uma categoria política necessária para organizar a resistência ao 

racismo no Brasil, mas é também uma categoria analítica indispensável, e a única que 

revela que as discriminações e desigualdades que a nação brasileira de cor enseja 
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são efetivamente raciais e não apenas de classe. Assim, a discriminação ou o 

preconceito praticado com base em diferenças ficam ocultas sob o manto de uma 

igualdade que não existe, estimulando a vivenciada exclusão socioeducacional no que 

tange a diversidade cultural. 

Pode-se afirmar, então, que a escola é representada por um conjunto de 

diferentes culturas com seus valores, seus costumes, suas raças, suas experiências 

e etnias que se transmite de geração em geração, em que se reproduz de forma 

singular para a existência da sociedade brasileira. Portanto, considera-se que a escola 

ainda necessita difundir toda diversidade em seu pluralismo cultural e suas 

particularidades apresentadas no contexto educacional, seja de forma inclusiva e 

respeitando a singularidade de cada aluno, assim como, para o desenvolvimento de 

uma educação mais humanista e transformadora de uma sociedade mais significativa 

no que tange seu multiculturalismo. 

 

3 A INFLUÊNCIA DA DIVERSIDADE CULTURAL NA EDUCAÇÃO  

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da UNESCO de 02 de 

novembro de 2001 na sua 31.ª sessão do art. 1º considera a diversidade cultural um 

patrimônio comum da humanidade que deve ser respeitado e preservado. Desse 

modo, essa Declaração da UNESCO afirma que: “A cultura assume diversas formas 

ao longo do tempo e do espaço. Esta diversidade está inscrita no caráter único e na 

pluralidade das identidades dos grupos e das sociedades que formam a humanidade”. 

Neste sentido, constitui-se o patrimônio comum da humanidade que deve ser 

reconhecida em benefício das gerações presentes e futuras (UNESCO, 2001, p. 3). 

Pelo seu turno, Candau (2003) esclarece que cultura é um fenômeno plural, 

multiforme que não é estático, mas que está em constante transformação envolvendo 

um processo de criar e recriar, ou seja, a cultura é por sua vez um componente ativo 

na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais corriqueiros da conduta do 

indivíduo e, não há indivíduo que não possua cultura, pelo contrário cada um é criador 

e propagador de cultura. 
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A partir dessa perspectiva, a diversidade cultural se faz presente no contexto 

social e suas relações culturais na convivência do ser humano, e que não existe 

indivíduo no mundo que não possua uma cultura, pois cada um de nós possuiu 

peculiaridades que expressam seus valores e tradições que se desenvolvem cada vez 

mais na sociedade contemporânea. Logo, ainda, para ele, as escolas além de serem 

instituições educacionais, elas também são culturais, onde estão inseridos diversos 

grupos sociais que não devem ser ignorados pelos educadores muito menos pela 

escola, mas sim valorizados, através de discussões e feiras para que as culturas não 

tradicionais possam ser reconhecidas quanto às suas ideologias e formas de ser. 

Gadotti (2000) argumenta também que somente uma educação multicultural pode dar 

conta deste processo de desenvolvimento sociocultural, com isso reforça que, 

A educação multicultural se propõe a analisar, criticamente, os currículos 

monoculturas atuais e procura formar criticamente os professores, para que mudem 

suas atitudes diante dos alunos mais pobres e elaborem estratégias instrucionais 

próprias para a educação das camadas populares, procurando, antes de mais nada, 

compreendê-las na totalidade de sua cultura e de sua visão de mundo (GADOTTI, 

2000, p. 56). 

Neste sentido, a diversidade cultural sempre existiu em nossa sociedade, 

consequentemente, no contexto escolar, pois esse fenômeno está intrinsecamente 

ligado à educação. Neste sentido, a educação e a cultura juntas tornam-se elementos 

essenciais propagadores e socializadores capazes de transformar a forma de pensar 

dos educandos e dos educadores. Logo, a cultura atrelada ao processo de ensino e 

aprendizagem permite que o aluno se sinta participante e protagonista do processo 

educacional, tornando o aprendizado mais significativo e autônomo no seu processo 

educativo. Com base nisso, Apple (1994) nos afirma que, 

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo 

nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 

sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 

alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 

legitimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, 

políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo 

(APPLE, 1994, p. 59). 
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Desse modo, as escolas ao discernirem valoração da diversidade em seu 

multiculturalismo promovem a identidade cultural de cada aluno, tendo a incumbência 

de engendrar de forma crítica e reflexiva a quebra de paradigmas de intolerâncias de 

superioridade ou inferioridade sobre os grupos culturais. Ao estimular nestes 

estudantes os princípios do respeito indenitário e da tolerância para com as outras 

culturas, consequentemente, eles compreenderão de forma contextualizada e 

significativa que todos têm os mesmos direitos, e que cada grupo tem sua cultura 

social, com significações de valores, crenças e costumes a serem respeitados e 

valorizados. 

 

4 A DIVERSIDADE CULTURAL COMO PRÁTICA EDUCATIVA NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

De acordo com a Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a educação é definida em seu artigo 1º, “A educação abrange os 

processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização 

civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 1). 

Torna-se importante mencionar nesse pressuposto, a questão da cultura 

antirracista no século XX, no protagonismo das experiências políticas e intelectuais 

dos movimentos sociais no campo dos direitos humano. Neste viés, segundo o autor 

Silvio Almeida (2019) declara que, além da luta política que envolveu disputas 

institucionais e até combates aramados, os movimentos sociais formaram intelectuais 

de produção variadas e constituídos sob a influência das mais diversas matrizes 

culturais e ideológicas, que dialogaram, mesmo de modo tenso e muito crítico, com 

vertentes liberais, existencialistas e marxista. E de forma a complementar a sua teoria 

Almeida (2019), ainda esclarece que, 

Particularmente no campo do direito, o antirracismo assumiu tanto a 

forma de militância jurídica nos tribunais a fim de garantir a cidadania 

aos grupos minoritários, como também a de produção intelectul, cujo 

objetivo foram forjar teorias que questionassem o racismo escrito nas 

doutrinas e na metodologia de ensino do direito (ALMEIDA, 2019, p. 

91).  
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Diante da proposição, o ambiente escolar sempre foi considerado um espaço 

de formação de sujeitos conscientes, críticos, reflexivos e com potencial de 

transformação da sociedade vigente, e ainda, de interação e socialização na produção 

de conhecimentos historicamente culturais, promovendo a construção ética nos 

estudantes para a transformação de uma sociedade mais justa e mais harmoniosa. 

Torna-se oportuno frisar segundo Carrara (2009), que as questões de gênero, 

raça, etnia, religião ou orientação sexual a sua combinação direcionam práticas 

preconceituosas e discriminatórias da sociedade contemporânea. Se o estereótipo e 

o preconceito estão no campo das ideias, a discriminação está no campo da ação, ou 

seja, é uma atitude. É atitude de discriminar, de negar oportunidades, de negar 

acesso, de negar humanidade. Nessa perspectiva, a omissão e invisibilidade também 

são consideradas atitudes que também se constituem em discriminação. 

Diante dessa questão da diversidade cultural no contexto escolar, 

principalmente dentro das salas de aulas, se revela pouco permeável ao contexto que 

se insere ao universo cultural dos alunos, o que predomina, ainda, uma cultura escolar 

padronizada. Portanto, a cultura escolar predominantemente nas escolas se revela 

como engessada, que historicamente, esse contexto criou uma cultura padronizada, 

que enfatiza o processo de transferência de conhecimento, voltada para os brancos 

de classe média, considerados como uma cultura universal (CANDAU, 2003). Diante 

do argumento acima sobre os desafios da diversidade cultural no âmbito da escola 

Silva e Ribeiro (2007) complementa que, 

Um dos grandes desafios da convivência social é encontrar maneiras 

de diálogo com o diferente. Por muito tempo se procurou o que os 

grupos têm em comum. No entanto, descobriu-se que além de ter algo 

em comum, se faz necessário que se dê também pela diferença, pois 

“tradição e cultura não podem ser vistas apenas como pretexto para 

restringir convicções em manifestação legítimas” (SILVA; RIBEIRO, 

2007, p. 13). 

Dessa forma, um dos maiores desafios das escolas atuais é repensar nas 

práticas pedagógicas escolares para melhor compreender as dificuldades e 

singularidades que permeiam os muros das escolas, através de um diálogo com os 

estudantes entre os iguais e os diferentes com reflexões de mudanças e 

possibilidades de valorização e significação, tendo como base o respeito para com a 

diversidade do pluralismo cultural nos âmbitos escolar e social. Ao enfatizar sobre a 
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questão da diversidade e pluralidade cultural nos seus fundamentos morais e éticos, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) declaram que, 

A contribuição da escola na construção da democracia é a de 

promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, 

justiça e equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de 

encontrar formas de cumprir o princípio constitucional de igualdade, o 

que exige sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações 

decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social. 

(BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997, p. 

129). 

Desse modo, cabe à escola promover uma pedagogia democrática engajada 

num currículo mais flexível, fazendo-se necessário que o professor amplie seus 

conhecimentos sobre cultura e suas diversidades, a fim de que entendam que este 

universo complexo está dentro de todo o contexto da escola, interferindo no trabalho 

que nela se desenvolve, de forma a levar, também, em consideração todo um 

conhecimento prévio dos alunos de maneira contextualizada e significativa, traçando 

estratégias e projetos pedagógicos fundamentados nas diferenças culturais de cada 

aluno, assim como, de toda comunidade escolar, dando um suporte na formação de 

alunos cidadãos críticos, conscientes e atuantes de uma sociedade vigente. 

Portanto, podemos elencar exemplos de práticas educativas para trabalhar a 

diversidade cultural com os alunos em salas de aula, são elas: 

● Representatividade Para Estimular a Autoestima dos Alunos: Por 

meio de aulas interativas, apresentando histórias sobre cultura em sua diversidade 

através de literaturas, diálogo reflexivo e símbolos de representatividade em busca de 

reconhecimento e respeito. O educador pode trabalhar a questão do preconceito e 

racismo evidenciando as culturas que se destacaram na formação de um povo, a 

exemplo da cultura negra e a sua capacidade de se organizar diante de uma 

sociedade; 

● Dinâmicas de Integração para os Estudantes: As atividades através 

de brincadeiras de integração em grupos são essenciais no momento de trabalhar a 

diversidade sociocultural. As atividades podem ser adaptadas de acordo com a 

realidade da escola e a necessidade dos alunos, neste caso a dinâmica do espelho e 

do painel da diversidade cultural em que eles aprendem a lidar com a identidade e 

suas diferenças e a conviver coletivamente; 
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● Uso dos Personagens Na Literatura Educativa: O professor pode 

abordar histórias literárias de cunho reflexivo sobre o tema diversidade, como exemplo 

o da história “A menina Bonita do Laço de Fita”, com a intencionalidade de estimular 

nos alunos a reflexão e a criticidade sobre as características singulares dos sujeitos 

que são únicas que devem ser respeitadas.  

Nessa essência, o contexto escolar se torna um ambiente privilegiado para 

promover uma educação no conhecimento e na valoração das diferenças culturais e 

seus princípios. Sendo assim, a escola precisa priorizar um ensino e aprendizagem 

sob uma pedagogia pautada na construção da igualdade e da democracia, tendo em 

vista ensinar aos estudantes sobre a tolerância e a alteridade com as outras culturas, 

ajudando a transformar esses alunos em cidadãos solidários, respeitosos, 

emancipados e capazes de conviver em harmonia, no sentido de valorizar a cultura 

do outro com igualdade, independente de crença, gênero, raça, costumes, valores ou 

até mesmo classe social, na construção de uma nova sociedade mais consciente e 

democrática. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando de forma reflexiva o tema abordado, educação para a diversidade 

cultural no contexto escolar é entender que o âmbito educativo é fundamentado no 

pluralismo, assim, a escola é uma instituição educacional multicultural, em que dentro 

dela estão inseridos diversos grupos sociais com seus valores e significações. 

Partindo desse pressuposto, sefaz necessário refletir de forma crítica e consciente 

que a escola não é um ambiente homogêneo e sim heterogêneo com diferentes raças, 

etnias, gêneros, identidade, valores, crenças, expressões e movimentos 

socioculturais, que para a boa convivência deve haver o respeito, a tolerância e a 

alteridade. 

Diante dessa perspectiva, é de suma importância construir uma ação educativa 

fundamentada na prática social, para assim, incutir na comunidade escolar de forma 

eficaz a consciência de uma interação com respeito e tolerância diante do convívio 

com esse multiculturalismo escolar e social. Para tanto, é de suma importância a 

construção de um currículo pedagógico flexível e diverso, em que sejam 
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desenvolvidas de forma significativa e contextualizada ações pedagógicas que 

venham fomentar nos estudantes a valorização identitária de cada indivíduo como um 

ser sociocultural. 

Portanto, inserir de forma concreta e significativa a temática da diversidade 

cultural atrelada a educação é compreender que a escola por ser esse ambiente 

amplamente multicultural e que tem um papel fundamental de transformação social, 

ela tem a incumbência de formar cidadãos emancipados que venham a entender de 

forma eficaz que para se ter uma sociedade com um progresso cultural é necessário 

conhecer, tolerar, ter alteridade e respeitar o sujeito como sócio-histórico e cultural 

que contribui para a formação de uma sociedade mais justa, emancipada e igualitária.  
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA 
ESCOLA. 

 
Fernanda dos Santos Alcântara29 

Orientadora: Professora Mestra Sara Rogéria Santos Barbosa30 
 
 
RESUMO  
O presente estudo tem por finalidade, analisar e identificar como a utilização da ação 
lúdica influencia no aprendizado e na formação do “Ser Livre” que está ligado a 
autonomia da proposta de Paulo Freire na educação, no cotidiano da Escola 
Experimental Curtindo o Coração, Aprendendo a Viver. O artigo apresenta como 
objetivos específicos: reconhecer a importância do brincar livre na socialização entre 
família e escola; compreender a descoberta do brincar livre no âmbito da infância em 
seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos e espirituais; descrever as descobertas 
das crianças nos processos interativos proporcionados pelo brincar livre. O processo 
de aprendizagem pertence ao ser humano, e a criatividade faz com que esse processo 
avance baseando-se em novos experimentos. Existe, portanto, no lúdico, uma 
maneira de entusiasmar e modificar a captação do conhecimento em um processo 
agradável e animado. A escolha pela temática em questão justifica-se pela minha 
atuação como professora auxiliar da educação infantil da turma jardim I da Escola 
Experimental Curtindo o Coração, Aprendendo a Viver. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa descritiva, com abordagem da pesquisa bibliográfica e de estudo de caso 
desenvolvida na referida instituição. Neste espaço é possível observar o crescimento 
e desenvolvimento das crianças através do brincar livre, onde é despertada a 
curiosidade para aprender coisas novas, desde uma folha que cai ao chão até as 
inúmeras brincadeiras inventadas que surgem associadas as novas formas de pensar 
e expressar.  
 
Palavras-chave: Educação infantil. Lúdico. Brincar livre. Aprendizagem. Escola da 
Síntese Curtindo o Coração, Aprendendo a Viver. 
 
ABSTRACTO  
El presente estudio tiene como objetivo analizar e identificar cómo el uso de la acción 
lúdica influye en el aprendizaje y la formación del "Ser Libre" que está vinculado a la 
autonomía de la propuesta educativa de Paulo Freire, en la vida cotidiana de la 
Escuela Experimental Curtindo o Coração, Aprendizaje vivir. El artículo tiene como 
objetivos específicos: reconocer la importancia del juego libre en la socialización entre 
la familia y la escuela; comprender el descubrimiento del juego libre en la infancia en 
sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos y espirituales; describir los 
descubrimientos de los niños en los procesos interactivos que proporciona el juego 
libre. El proceso de aprendizaje pertenece al ser humano, y la creatividad hace 
avanzar este proceso a partir de nuevos experimentos. Hay, por tanto, en juego, una 
forma de entusiasmar y modificar la captación de conocimientos en un proceso ameno 
y vivo. La elección del tema en cuestión se justifica por mi rol de profesora asistente 
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de jardín de infancia en la clase Jardim I de la Escuela Experimental Curtindo o 
Coração, Aprendendo a Viver. Se trata de una investigación cualitativa descriptiva, 
con enfoque de investigación bibliográfica y estudio de caso desarrollado en dicha 
institución. En este espacio, es posible observar el crecimiento y desarrollo de los 
niños a través del juego libre, donde se despierta la curiosidad por aprender cosas 
nuevas, desde una hoja que cae al suelo hasta los innumerables juegos inventados 
que surgen asociados a nuevas formas de pensar y expresando. 
 
Palabras clave: Educación infantil. Ludic. Juega gratis. Aprendiendo. Escuela de 
síntesis Disfrutando el corazón, aprendiendo a vivir. 
  

INTRODUÇÃO  

 O objetivo principal deste trabalho é salientar a relevância das brincadeiras e 

jogos no processo de ensino e aprendizagem na etapa inicial de ensino. Os jogos e 

brincadeiras são de grande importância para as crianças, sendo um mecanismo muito 

proveitoso para o progresso da aprendizagem na vida escolar da criança, na absorção 

e também em seu desenvolvimento integral. Como objetivos específicos destaca-se: 

a importância de reconhecer como o brincar livre contribui na socialização entre família 

e escola; compreender a descoberta do brincar livre no âmbito da infância em seus 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos e espirituais; descrever as descobertas das 

crianças nos processos interativos proporcionados pelo brincar livre. 

Pensar a criança, infância e educação requer muito empenho e muita cautela. 

O trabalho procura clarificar a importância do brincar no contexto da etapa educacional 

denominada Educação Infantil, mostrando que o lúdico é visto como importante fator 

no processo ensino e aprendizagem. É no período infantil que acontecem interações 

entre o mundo e o meio em que a criança vive, sucedendo uma aprendizagem 

significativa. A infância conhecida como a fase das brincadeiras, do lúdico, logo se 

pensa no brincar, é nessa etapa que a criança aprende brincando. Ao lembrarmo-nos 

de criança e infância, automaticamente lembramo-nos de educação, ou seja, na 

educação infantil, outro assunto a ser tratado neste artigo, visto que a educação infantil 

é a primeira etapa da educação básica.  

A finalidade desta pesquisa é justamente analisar como o brincar na educação 

infantil contribui para o desenvolvimento da criança na escola, uma vez que, a criança 

presume a brincadeira como divertimento. Os jogos relacionam-se diretamente com o 

aprendizado e a conexão definida entre eles define os conhecimentos a serem 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

obtidos. Quando entende-se o jogo não só como elemento social mais também 

educacional, o mesmo passa a adotar um papel expressivo, os períodos e os lugares 

em que cada brincadeira acontece atribuem um conceito distinto tanto cultural como 

educacional. Sendo assim, as brincadeiras e os jogos são metodologias primordiais 

para o processo de ensino aprendizagem das crianças. 

A escolha do tema justifica-se pela atuação da graduanda como professora 

auxiliar da Escola Experimental Curtindo o Coração, Aprendendo a Viver, que desde 

o ano de 2015 desfruta a experiência de um debruçar sobre o brincar livre na 

educação infantil através de práticas vivenciadas na Escola, e do interesse em melhor 

compreender o conceito da educação infantil como espaço favorecido da 

aprendizagem infantil onde é possível assemelhar o aprender com o brincar. 

Segundo Paulo Freire (2000), o estudo sobre o brincar livre advém da 

autonomia da sua proposta na educação e da importância de reconhecer na infância 

as transformações que acontecem no corpo, tanto físicas como emocionais. Significa 

dizer que o brincar livre é um direito e conquista das crianças e que o olhar do 

educador em relação à infância é de fundamental importância para o desenvolvimento 

saudável das mesmas.  

Paulo Freire nos ajuda a pensar o ser humano e, evidentemente, as crianças, 

como seres históricos e produtores de cultura, “[...] seres capazes de saber, de saber 

que sabem, de saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o 

que ainda não sabem” (FREIRE, 2000, p.40). Contudo, os pressupostos teóricos de 

Paulo Freire articulados à brincadeira, assumida como eixo orientador da escola de 

educação infantil, podem auxiliar na criação/recriação de teorias e práticas que 

permitem o desenvolvimento de uma proposta de educação de crianças pequenas, 

entendidas como sujeitos de conhecimento.  

Os estudos de Sousa (1998), configuram a educação infantil como importante 

fase no desenvolvimento da criança, porque, segundo aquela autora, é durante esta 

fase que as bases do ser humano começam a ser estruturadas, visto que são 

estimulados e iniciados os processos de formação e integração das várias áreas do 

desenvolvimento na fase da educação infantil. Dessa forma, o que se a criança 

aprende na referida fase pode deixar marcas para o resto da vida. A educação infantil 
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é o momento de interação da criança com o mundo, com todos os que a cercam e 

consigo mesma. 

Em análise as pesquisas desenvolvidas por Vygotsky (2003) é possível 

perceber que a brincadeira e os brinquedos são ferramentas essenciais em toda e 

qualquer instituição de educação infantil. Além dele, outros pensadores acreditam na 

importância de se aplicar esses instrumentos como didática educacional e no quanto 

esse tipo de tarefa colabora para a nossa sociedade, visto que é na infância que a 

criança desenvolve sua personalidade e individualidade. 

Para Santos (2010), as mudanças que estão ocorrendo na escola tendem, no 

futuro, a mudar a educação por completo, e um dos caminhos viáveis pode ser a 

utilização das atividades lúdicas, uma vez que estas têm possibilidade de ajudar na 

busca de mudanças, tendem a ser mais abertas, criativas e dinâmicas. Portanto, com 

a declaração de que o brincar pode possuir intencionalidade educativa, descobriu-se 

um processo que tornou a aprendizagem algo que os alunos se sentem atraídos e que 

desejam. Tal ação auxilia a escola a cumprir não somente sua função de ensinar, mas 

também a sua função de educar. O trabalho lúdico deve deixar claro a que veio e que 

não se resume a somente ensinar os conteúdos conceituais, mas também educar a 

partir do desenvolvimento físico, cognitivo, social e moral. 

Segundo Almeida (1995) toda aprendizagem que é acompanhada de prazer 

torna-se mais efetiva, isto porque aprender com alegria, faz com que a criança 

aprenda com maior dedicação e vontade. Mas para que isto seja feito, é preciso que 

na educação infantil, o lúdico seja distanciado da concepção de passatempo, de uma 

diversão superficial sem maior importância no cotidiano infantil. Sendo assim, é 

necessário que a evolução da criança seja acompanhada desde o seu nascimento, 

onde será possível perceber como os jogos e brincadeiras se inserem de forma 

instantânea, despertando nela a fantasia, imaginação, fazendo com que a mesma 

tenha um contato diferenciado com o mundo que a cerca. 

Contudo, diante dessa perspectiva, existe uma relação estreita entre o brincar 

e o aprender, isto é, se o brincar pode fazer parte da aprendizagem não sendo 

somente diversão. Percebe-se que o brincar, no ambiente educacional, propicia não 

somente um meio efetivo de aprendizagem, como também permite que os educadores 
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aprendam a respeito das crianças e suas dificuldades. Elaborar circunstâncias para a 

brincadeira é um ato que está cada vez mais existente no núcleo escolar e não apenas 

em locais limitados afastado do estabelecimento de ensino.  

Este artigo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica no campo de estudo 

sobre a importância do brincar na educação infantil, bem como as experiências 

vivenciadas na escola. O mesmo aborda o direito social das crianças à educação 

Infantil assegurado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, conforme o art. 208, §4º, que discorre sobre o dever do Estado em garantir 

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

Além disso, apresenta uma perspectiva histórica sobre o brincar como ferramenta de 

aprendizagem na educação infantil contextualizando conceitos indispensáveis para a 

compreensão da temática em questão.  

O trabalho investigou como uma criança desenvolve sua personalidade e 

habilidades por meio da brincadeira, executa sua imaginação, expressa sua 

autonomia nas coisas, exercita emoções e amplia horizontes participando de 

atividades lúdicas, descobrindo assim o mundo no espaço escolar. A pesquisa é de 

caráter exploratório e averiguou como é possível a criança desenvolver aprendizagem 

através do brincar livre no ambiente escolar, partindo de uma visão histórica, social e 

cultural, que é a fase inicial do desenvolvimento humano, além de ter discutido teorias 

baseadas em pensadores como Freire (2000) e Vygotsky (2003). Temas esses que 

salientam a relevância e especificidade dos jogos e brincadeiras no suporte à 

educação infantil. 

O BRINCAR COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Antes de falar sobre o brincar é importante falar sobre a concepção de criança, 

que em seu ambiente social e cultural era enxergada como um adulto em miniatura. 

Porém, na atualidade esse ponto de vista modificou, e a criança começa a ser aceita 

como uma cidadã de direito. Direito ao brinquedo e a brincar, à medida que a criança 

brinca, mais ela está aprendendo e adquirindo cultura, em que essa se tem uma 

maneira diferenciada de utilizar os brinquedos. Portanto, conseguimos aqui nomear 
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essa cultura de lúdica, que torna a criança mais adaptável por brincar e exercer 

interação com os seus semelhantes.  

Em toda cultura a forma de brincar é diferente. Logo, falar sobre a importância 

do brincar para a educação infantil é dar oportunidades para que as crianças sejam 

capazes de aprender como se brinca de diferentes maneiras, entender que cada 

cultura apresenta suas próprias particularidades. O direito social das crianças à 

educação está assegurado na Constituição Federal (CF) da República Federativa do 

Brasil de 1988, conforme o art. 208, §4º, reescrito e editado pela Emenda 

Constitucional (EC) nº.53, de 19 de dezembro de 2006, que reconhece a educação 

infantil como dever do Estado, sendo reafirmado por meio do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990.  

Segundo o art. 208, §4º, da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de “IV - educação infantil, em 

creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. Na Constituição de 

1988, foi legalizada as creches e pré-escolas como sendo de direito da criança e dever 

do Estado. Devido a Constituição o Estado é forçado a oferecer educação para as 

crianças de zero a cinco anos de idade, assegurando o direito de estudar das mesmas. 

A finalidade da Educação Infantil é garantir o desenvolvimento das crianças até cinco 

anos de idade e é nesse estágio que elas encontram novos valores, sentimentos, 

costumes, ocorrendo também o desenvolvimento da autonomia, da identidade e da 

interação com outras pessoas. O professor da Educação Infantil nesse cenário detém 

a atribuição de guardião do brincar. 

Nesse sentido é necessário que os professores sejam favoráveis ao lúdico, pois 

do contrário a escolarização infantil perderá a sua principal característica. O lúdico 

proporciona informações valiosas dos seus alunos, bem como os estimula à 

criatividade, autonomia, interação com as outras crianças, a construir um raciocínio 

lógico, a formar representações de mundo e de emoções, enfim, auxilia na 

compreensão do universo infantil.  

As experiências vividas pelas crianças dessa faixa etária são essenciais na 

construção do ser humano, pois o que é aprendido nessa fase das crianças pode ficar 

marcado em sua memória para o resto da vida. Partindo dessa prerrogativa, é possível 
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afirmar que as experiências vivenciadas pelas crianças na escola nessa faixa etária 

são fundamentais e imprescindíveis para a formação do ser humano e para a 

aprendizagem na pedagogia infantil. 

A pedagogia infantil é o período de interação da criança com o universo, com 

todos que estão ao seu redor e com ela própria. Os ensinamentos de Sousa (1998) 

caracterizam a educação infantil como fase importante no avanço da criança, uma vez 

que, segundo a autora, é no decorrer dessa etapa que as bases do ser humano 

começam a ser formadas, uma vez que são estimulados e iniciados os processos de 

formação e integração das diversas áreas do desenvolvimento na fase da educação 

infantil. 

Ainda de acordo com Sousa (1998), o brincar tem uma indispensável relevância 

perante a evolução geral do discente. Já nos primeiros estágios da vida de uma 

criança é de substancial importância o papel do brincar na vida dos pequeninos. É 

através do brincar que a socialização é criada, o apego e momentos lúdicos irão ajudar 

na formação pessoal e das crianças. Diante disso é possível afirmar que a infância é 

o período das brincadeiras, e acredita-se que por meio das brincadeiras a criança 

realize seus desejos, necessidades e vontades, sendo então um modo de garantia de 

introdução a realidade, pois declara como a criança reflete, ordena, desorganiza, 

constrói e destrói o mundo. Por isso, é necessário compreendermos que a brincadeira 

não é exclusivamente um simples divertimento, e que não precisamos priorizar as 

matérias que envolvem a grafia e a cognição, é necessário perceber que a brincadeira 

auxilia na vida pedagógica do aluno de maneira aceitável. 

Vygotsky (1984, p. 122−123) afirma que no brincar a criança cria uma situação 

imaginária que está presente no consciente, e como todas as funções da consciência, 

ela surge originalmente da ação com o outro. Imaginar o espaço ideal para brincar no 

lugar onde vivemos, seja ele na cidade, na escola ou em nossa própria casa, o lugar 

perfeito para viver momentos únicos de alegria, emoção, euforia e prazer é uma ideia 

que sempre dominou o simbolismo de cada criança. 

 Ainda que o brinquedo não somente proporcione prazer para a criança, 

Vygotsky afirma que é indispensável sua utilização, pois através dele a criança 

completa seu desenvolvimento. É através da imaginação que a criança desenvolve o 
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brinquedo, que ela cria coisas inatingíveis e momentâneas para satisfazer suas 

vontades de forma fantasiosa. Nessa concepção, a brincadeira por mais simples que 

seja, faz parte do cotidiano da criança e contribui para o processo de ensino 

aprendizagem. 

Ainda de acordo com Vygotsky (1998), para entendermos o desenvolvimento 

da criança, é necessário levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são 

eficazes para colocá-las em ação. O seu avanço está ligado a uma mudança nas 

motivações e incentivos, por exemplo: aquilo que é de interesse para um bebê não o 

é para uma criança um pouco maior. A criança satisfaz certas necessidades no 

brinquedo, mas essas necessidades vão evoluindo no decorrer do desenvolvimento. 

Assim, como as necessidades das crianças vão mudando, é fundamental 

conhecê-las para compreender a singularidade do brinquedo como uma forma de 

atividade. Desse modo, é possível compreender que o brincar ajuda a criança nesse 

processo de aprendizagem. Ele vai propiciar situações imaginárias em que acontecerá 

o avanço cognitivo e irá promover, também, fácil interação com pessoas, as quais 

contribuirão para um acréscimo de conhecimento. Sendo assim, é indispensável a 

aplicação de brincadeiras no ambiente pedagógico. 

Na ludicidade das coisas simples no ambiente acolhedor criado pela escola, 

para a criança interagir e desenvolver novas experiências nas quais possam superar 

seus medos e vencer seus desafios, criando nelas o desejo e a vontade de conhecer 

o mundo a que pertence. Quando utilizado como ferramenta educacional, o lúdico 

contribui para a criação do valor moral e ético, evitando a disputa excessiva e a 

obtenção de ganhos. 

Por conter um significado exatamente associado ao brincar, ao divertimento e 

ao encanto, terminando por transformar o ambiente em que se encontram, as 

atividades lúdicas podem ser entendidas como qualquer ação ou atividade que 

tenham como objetivo produzir prazer e alegria ao praticante no momento de sua 

realização. As tarefas consideradas lúdicas, caracterizadas pelos jogos, brinquedos e 

dinâmicas diversas, são demonstrações existentes no dia a dia das pessoas e, por 

conseguinte, na sociedade desde o início da humanidade. Todo ser humano “sabe o 

que é brincar, como se brinca e por que se brinca” (SANTOS, 2010, p. 11), porém, 
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muitas vezes, o lúdico e as atividades lúdicas são resumidos somente ao ato de 

brincar infantil, e associados diretamente às crianças – resultado, talvez, de um 

“preconceito” culturalmente estabelecido ao brincar. Por seu turno, Almeida (1995, p. 

11) afirma que: 

[...] A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece 

sempre como uma forma transacional em direção a algum 

conhecimento, que se redefine na elaboração constante do 

pensamento individual em permutações constantes com o 

pensamento coletivo. [...] (ALMEIDA, 1995, P.11). 

Nesse sentido, o lúdico espontaneamente indica à inspiração e a distração, 

essa tarefa demonstra direito de manifestar-se e produzir criativamente sentidos de 

aprendizagens. O intelecto da criança possui essa carência de brincar, necessidades 

de evolução, necessidade de desenvolvimento motor e corporal, o lúdico colabora 

para a destemidez. Sendo assim, diante do que foi evidenciado percebe-se que o 

lúdico viabiliza diversos lucros para o progresso e aprendizado de qualquer criança, 

tanto no individual quanto no coletivo e pode ser detectado o cotidiano das pessoas, 

nas mais distintas idades e circunstâncias, sendo capaz de colaborar de forma positiva 

para o desenvolvimento e formação do indivíduo. 

O brincar na educação infantil possibilita a criança o desenvolvimento da 

aprendizagem, faz a criança interagir e viver experiências incríveis. No tempo em que 

elas brincam desabrocham a cognição, atenção, imaginação, memorização e podem 

também realizar novas descobertas, revelando suas vivências. Os professores podem 

adquirir uma importante ferramenta de trabalho na aprendizagem na rotina escolar 

dos seus alunos, se as tarefas com jogos e brincadeiras forem enriquecidas. 

O lúdico tem se tornado raro nas escolas, uma vez que a preocupação maior é 

ministrar o conteúdo, com isso às brincadeiras e os jogos deixaram de ter seu valor 

pedagógico, e concedeu espaço para práticas, que exploram a restrição motora como 

meio para alcançar a aprendizagem, orientando o professor a aceitar que essa 

metodologia propicia o aprender com maior velocidade e menor indisciplina. 

Entretanto o brincar não deve ser completamente reprimido, logo a criança encontra 

maneiras de fazê-lo, na maioria das vezes não sendo entendida, sendo rotulada de 

criança com problemas de aprendizado. 
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Quando a criança se comunica com o mundo dos jogos e brincadeiras, ela vai 

espontaneamente adquirindo e criando concepções significativas e importantes, com 

essa atitude a criança aprende a visualizar de maneira melhor o seu espaço físico, 

instrumentos sonoros e mobiliários, materiais, brinquedos, os números, como se 

escreve o nome dos jogos, criando assim novos desafios que também atinge seus 

docentes. 

A criança ao ser introduzida no contexto escolar possui acesso a 

conhecimentos científicos e culturais distinto daqueles que ela recebeu em seu 

ambiente familiar. Tem acesso a regras e valores sociais que são significativos para 

sua evolução enquanto sujeito histórico. Por isso, de acordo com Vygotsky, é neste 

processo que as brincadeiras e os brinquedos devem estar introduzidos e o educador 

precisa estar apto a utilizá-los como instrumentos facilitadores no desenvolvimento da 

aprendizagem. O educador como intermediário no método de ensino aprendizagem é 

muito significativo, pois ele incentiva o aluno a cantar, pintar, jogar, brincar e 

desenvolver habilidades que fazem parte da vida infantil.  

Assim que a criança reconhece o ato de brincar ela assume responsabilidade, 

que leva a obediência além de experiências para a vida numa sociedade. Portanto, 

ao brincar a criança cria uma relação de apreço que atinge novos colegas descobrindo 

assim a importância de criar laços de amizade. O docente deve ser pacífico nas 

relações, inovador, dispor de tempo para brincar com os alunos, exercitar o olhar e a 

escuta infantil e reconhecer que a educação, em especial nessa fase, é um ato de 

amor, de buscas e de descobertas. Contudo, cabe ao professor, elaborar um ambiente 

apropriado ao brincar e atividades que motivam o desenvolvimento infantil. Por 

conseguinte, o lúdico pode ser utilizado como tática de desenvolvimento, 

aprendizagem e ensinamento. 

Vygotsky afirma que no contato que as crianças têm com as outras por meios 

das brincadeiras, permite a compreensão das relações interpessoais, estabelecendo 

dessa forma sua identidade própria (VYGOTSKY, 2003). Nessas brincadeiras, a 

criança usa seu corpo e movimento como forma de relacionar-se com as outras 

pessoas e com o meio em que vive, formando culturas. Essas culturas baseiam-se 

nos valores do jogo, da criatividade e da experiência de movimento. Sendo assim, é 

possível entender que as tarefas escolares devem ser respeitadas e assimiladas, e as 
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crianças devem crescer e desenvolver em si a capacidade de oferecer conhecimentos 

básicos para o seu avanço.  

A partir do momento em que as crianças estão se divertem com as brincadeiras, 

elas também estão desenvolvendo aprendizado, descobrindo novas habilidades e 

fazendo novas descobertas. As crianças quando brincam, compreendem o que 

acontece através da brincadeira, criando, recriando e repensando seus eventos 

imaginativos, e desenvolvem o aprendizado de uma forma hilária, porém os jogos nem 

sempre são orientados do mesmo modo. Por isso, é lucrativo jogar de várias formas, 

pois, isso contribui para o desenvolvimento do aprendizado, que possui a função de 

educar e fomentar a evolução das crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da pesquisa foi possível observar, o quanto é fundamental usarmos as 

brincadeiras, brinquedos e jogos na educação infantil para o avanço de uma criança 

como também para o educador efetuar aulas mais didáticas tornando-as mais ricas e 

agradáveis. A criança que brinca está crescendo nesse método de construção e 

reconstrução, pois no brincar exprime seus medos, angústias, conhecimentos, 

alegrias e desejos. E, afim de que isso ocorra, a escola deve propiciar recursos para 

a criança poder exprimir-se e relacionar-se com o próximo. 

Na Escola Experimental Curtindo o Coração, Aprendendo a Viver, obtive a 

chance de trabalhar com crianças de 2 a 4 anos, que apresentaram sua imensa 

imaginação, criatividade, poder de decisão e vivências sociais, por meio das 

brincadeiras livres. Além disso, pude constatar que a escola proporciona diversas 

maneiras de aprendizagens para as crianças, transformando o lúdico em aprendizado. 

Na escola citada, as crianças são pensadas em primeiro lugar e a mesma dar 

prioridade as brincadeiras e aos jogos, que são analisados e planejados de maneira 

pedagógica.  

O brincar livre e o lúdico devem ser empregados como um agente simplificador 

do avanço da criança, assim fui capaz de notar em meus estudos que o 

desenvolvimento acontece com mais simplicidade se existirem estímulos externos que 
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podem ser oferecidos pelo educador como uma ferramenta de aprendizado. Todavia, 

sabe-se que a aplicação do lúdico em sala de aula ainda atravessará problemas de 

implementação, devido à sua complexidade. De fato, é um tempo de dúvidas, de 

mudanças, de transição para algo que as instituições de ensino ainda se preparam, a 

fim de que os profissionais pedagogos do futuro tornem-se cada vez mais preparados.  

As brincadeiras e os jogos oferecem descontração além do mais a brincadeira 

colabora para a construção de conhecimento, quando aplicados sob a instrução do 

professor. Dessa maneira o educador acompanha o desenvolvimento da criança. As 

brincadeiras, os jogos e os brinquedos colaboram como laboratório de conhecimento 

que requer uma atenção dos educadores e pais, pois através desses jogos, 

brinquedos e brincadeiras ocorrem grandes experiências vivenciadas com emoção. É 

por meio da brincadeira que a criança se sente livre para criar e acaba descobrindo o 

seu eu.  

Ao brincar a criança se desenvolve inteiramente e começa a conhecer o mundo 

em que está introduzida. Logo, o brincar não é apenas uma questão de divertimento, 

mas uma forma de educar, de construir e de se socializar. Para que ocorra o brincar 

é indispensável a presença de um profissional, o professor. Ele é primordial, pois 

favorece e promove a interação, planeja e organiza ambientes para que o brincar 

possa acontecer, estimula a competitividade e as atitudes cooperativas, o professor 

cria na criança a vontade de brincar, facilitando assim a aprendizagem.  

Em conclusão, é correto afirmar que por meio do jogo e da brincadeira a criança 

acaba exercitando-se e desenvolvendo o físico e o intelectual. No jogo a criança aceita 

resultados e respeita as regras. É necessário que observemos a brincadeira não 

somente como lazer ou perda de tempo, e sim como algo sério, pois através das 

brincadeiras a criança aprende o que não pode lhe ser orientado.  

Assim sendo, as escolas, devem representar um lugar propício a 

aprendizagem, daí percebemos a necessidade das instituições infantis inserirem as 

brincadeiras e os jogos nas atividades pedagógicas, uma vez que os mesmos ajudam 

em seu aprendizado, tornando o estudo mais agradável. Constata-se igualmente que 

é necessário garantir o direito à educação esquivando-se qualquer tipo de trabalho 
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infantil, além de propiciar espaços físicos e recursos materiais adequados para a 

garantia do brincar dentro das escolas de educação infantil. 
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RESUMO 
Diante a presença desse artigo visamos que a ludicidade é muito mais que conteúdo 
é uma preparação para que a criança saiba lidar com vários tipos de situações. A 
importância do brincar na educação infantil tem como o seu principal objetivo observar 
o brincar de forma lúdica no ambiente escolar, onde as crianças comunicam-se 
consigo mesmo e com as demais crianças que estão ao seu redor e constrói 
conhecimentos de forma prazerosa e dinâmica. No momento das brincadeiras e os 
jogos estimula no sentido cognitivo e a coordenação motora e ajuda nos sentimentos 
que traz benefícios que proporciona no ensino-aprendizagem, é preciso criar 
estratégica de forma lúdica que é essencial para a criança que contribuem para a 
construção no seu desenvolvimento. Diante disso esse estudo traz as brincadeiras e 
jogos que reunem as crianças. Portanto para realizar esse artigo, utilizei pesquisas 
nos livros, artigos e sites. A leitura proporciona a forma mais consciente da importância 
do brincar na vida da criança. 
 
Palavras-chave: Ludicidade. Brincar. Desenvolvimento Infantil. 
 
ABSTRACT/RÉSUMÉ/RESUMEN 
Dada la presencia de este artículo, apuntamos que la alegría es mucho más que 
contenido, es una preparación para que el niño sepa afrontar diversos tipos de 
situaciones. La importancia del juego en la educación infantil tiene como principal 
objetivo observar el juego de forma lúdica en el entorno escolar, donde los niños se 
comunican con ellos mismos y con los demás niños que les rodean y construyen 
conocimientos de forma amena y dinámica. A la hora de los juegos y juegos, estimula 
la coordinación cognitiva y motora y ayuda en los sentimientos que traen beneficios 
en la enseñanza-aprendizaje, es necesario crear estrategias de forma lúdica que es 
fundamental para el niño que contribuyen a la construcción de su desarrollo. Este 
estudio reúne los juegos y los juegos que unen a los niños. Entonces, para llevar a 
cabo este artículo, utilicé la investigación en libros, artículos, sitios web. La lectura 
proporciona una mayor conciencia de la importancia del juego en la vida del niño. 
 
Palabras clave: Alegría. Jugar. Desarrollo Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pensar no lúdico na educação infantil é muito prazeroso e requer esforço, e 

muita dinâmica para lidar com as crianças. Para Vygotsky (1998), “o educador poderá 

fazer o uso de jogos, brincadeiras, histórias e outros, para que de forma lúdica a 

criança seja desafiada a pensar e resolver situações problemáticas, para que imite e 

recrie regras utilizadas pelo adulto”. Para o autor a criança tem que ser desafiada no 

momento do lúdico e que as brincadeiras são para serem utilizado no momento 

prazeroso, portanto os adultos podem orientar no momento das regras das 

brincadeiras. 

O objetivo desse tema é compreender o conceito da ludicidade no espaço da 

aprendizagem no âmbito escolar, para tanto é necessário observar o brincar de forma 

lúdica na educação infantil e como a criança aprenda sem cobrança e com mais 

diversão. E demostra a suas emoções e o seu faz-de-conta, o imitar, o imaginar, o 

lúdico não está apenas no ato de brincar, mas também no ato de ler, aonde à criança 

cria e ler historia que mexe com a sua imaginação. As brincadeiras e os jogos são 

importantes enquanto ferramentas de aprendizagem, e de grande importância na 

comunicação e no desenvolvimento da criança na educação infantil, pois facilita na 

reflexão, na criatividade, estabelecendo uma relação entre o brincar, e o jogo na 

aprendizagem. 

Este estudo justifica-se devido os grandes desafios dos professores na 

educação infantil proporcionando aulas dinâmicas, divertidas e atraentes para o 

desenvolvimento e no ensino-aprendizagem da criança. Portanto na formação dos 

professores da educação infantil deveriam estar presentes nas disciplinas, pois bem 

o educador sugira em sua prática em sala de aula. Dessa maneira, se preparam para 

trabalhar na educação infantil, assim: “o lúdico servirá de suporte na formação do 

educador, como objetivo de contribuir na sua reflexão-ação-reflexão, buscando 

dialetizar teoria e prática, portanto reconstruindo a práxis”. (SANTOS, 2007, p.41) 

O motivo pelo qual este artigo procurou apresentar a grande importância das 

brincadeiras e os jogos como estratégias pedagógicas para o professor. Ressaltamos 

que a importância do brincar para o desenvolvimento da criança interfere nos aspectos 

físicos, cultural, social, afetivo, emocional e cognitivo. Vygotsky (2007) considera as 
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brincadeiras fundamentais para o desenvolvimento infantil, pois o faz-de-conta, os 

jogos de papéis e a imaginação, possibilitam a transição para internalização de 

conhecimentos e aprendizagens necessárias à formação do indivíduo. 

Portanto é necessário que as atividades possam atingir prazerosamente nas 

crianças, e que é necessário que os pais, educadores e a sociedade geral estejam 

presentes na ludicidade na infância, ou seja, que o brincar faz parte da aprendizagem, 

que se torna mais prazerosa, mais satisfatória, a onde descobre suas habilidades que 

proporciona a sua agilidade e não sendo somente um momento de lazer. Portanto o 

brincar estabelece regras construídas por si e em grupos, a criança estará resolvendo 

conflitos e tendo mais conhecimentos, e ao mesmo tendo capacidade de compreender 

pontos de vistas diferentes. Porém o brincar propõe um mundo imaginário para 

crianças, aonde que idealiza os seus sentimentos. É pelo o brinquedo e os jogos que 

a criança desenvolve a confiança, o controle, a imaginação, a criatividade, e suas 

frustações.  

Para Silva (2014, p. 24), “é por meio da brincadeira que a criança constrói sua 

identidade, pois ao brincar ela atua sobre a própria realidade, [..], comunicando-se 

com o mundo ao seu redor, dando lugar ao imaginário e à criatividade”. É brincando 

e jogando que a criança ordena tudo que está a sua volta, adquirindo experiência e 

informações e construindo atitudes e valores. A brincadeira é uma atividade que 

proporcionar alegria e liberdade, sendo assim, desempenha regras no jogo ao 

mergulhar no lúdico. Na pratica pedagógica os jogos e brinquedos podem desenvolver 

atividades que contribuem para aprendizagens tanto para as crianças como para os 

jovens. O professor é a peça chave desse processo do lúdico, e é encarado como um 

elemento essencial e fundamental na aprendizagem. 

É de grande desafio para os educadores da educação infantil favorecer uma 

aula lúdica que seja interessante e atraente para as crianças, e mostrar a importância 

dos jogos e brincadeiras como estratégias pedagógicas para os professores. Durante 

o lúdico os alunos desenvolvem agilidade, coordenação motora, raciocínio logico, 

habilidades, etc. Temos alguns exemplos de brincadeiras e jogos: pega-pega, xadrez, 

pega vareta, amarelinha, pular corda... De acordo com Piaget (1971, p 79),  
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O desenvolvimento da criança acontece por meio do lúdico, pois, por 

meio deste universo a criança se satisfaz, realiza seus desejos e 

explora o mundo ao seu redor, tornando importante proporcionar às 

crianças atividades que promovam e estimulem seu desenvolvimento 

global, considerando os aspectos da linguagem, do cognitivo, afetivo, 

social e motor. 

Esse artigo está estruturado em 3 seções. A primeira seção, Ludicidade e 

Educação Infantil, abordamos que o lúdico no âmbito escolar na educação infantil é 

associado como lazer, satisfação e o prazer, que há atividades que estimula o 

conhecimento, habilidade, concentração, a memória e a coordenação motora, 

necessário para o desenvolvimento da criança.  

A segunda seção, O lúdico e as novas tecnologias, abordamos que a tecnologia 

está incluída no âmbito escolar que é um recurso que auxilia na construção do 

conhecimento e que exercita o imaginário infantil. Por fim, a terceira seção, A 

importância do professor nas atividades lúdicas, abordamos que o professor é de 

grande importância no desenvolvimento do lúdico, que organiza o espaço do brincar 

e que apresenta os jogos e os brinquedos para as crianças. 

 

2 LUDICIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL 

É na educação infantil que é a principal fase da educação básica, na entrada 

na creche que inicia aos 2 anos e durante na pré-escola que as crianças começam a 

descobrir as brincadeiras do seu dia a dia de forma prazerosa, quando é respeitado 

os seus sentimentos e emoções é que elas aprendem as regras do cotidiano de forma 

que não seja pressionado, onde desenvolve os seus sentimentos, habilidades, o seu 

expressar o conhecer de forma lúdica. A onde começa a deixar o seu vínculo afetivo 

familiar, por outro lado a criança fica assustada em um ambiente desconhecido, sendo 

um momento importante para o seu crescimento. 

De acordo com Meiry, Rosangela, Valéria (2018, p. 11) conforme citado por 

Bergen (2002), “é na pré-escola que as crianças têm a oportunidade de conhecer o 

lúdico e aprender ao mesmo tempo em que brincam”. A criança passa a maior parte 

do seu tempo na escola onde aprende diversas atividades, é desde cedo que começa 

a comunicar pelos gestos, sons, por jogos e brincadeiras, onde desenvolve a sua 
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imaginação, interação com a sociedade, desenvolve a atenção, imaginação, memória, 

é inserir o conhecimento através do mundo. A criança cria a imaginação durante as 

brincadeiras. VYGOTSKY, afirma que:  

Para resolver essa tensão, a criança entra em um mundo imaginário, 

ilusório, em que os desejos são inatingíveis: este mundo é o que 

chamamos de jogo. A imaginação é um novo processo psicológico 

para a criança, ou seja, não está presente na consciência de crianças. 

(VYGOTSKY, 2007, p. 121) 

O lúdico é importante na alfabetização na pratica educacional e no seu 

desenvolvimento, onde promove a oralidade, o sentido e pensamento. A partir das 

praticas pedagógica na educação básica começa e interações e as brincadeiras, onde 

tem suas experiências e constrói os seus conhecimentos que possibilita na 

aprendizagem. O lúdico não é somente exclusivo para educação infantil, e sim para 

todos os anos, é muito comum pensar que seja somente nos anos iniciais e que os 

jogos e brinquedos sejam apenas para crianças, e na verdade é para todos os tipos 

de faixa etária. 

De acordo com Meiry, Rosangela, Valéria (2018, p. 11) conforme citado por 

Ronca (1989, p.99) diz que “[...] a fantasia, como atividades relacionadas apenas 

infância [...] não se restringem somente ao mundo infantil”. No momento que a criança 

começa a brincar de desenhar e cria uma imaginação, onde começa a criar o seu 

mundo encantado de contos de fada, e que os personagens dar vida no imaginário, 

os brinquedos expressam personagem de forma de bonecos, super-heróis, monstros, 

animais. E não é somente a criança que imagina durante o lúdico, os adultos criam 

uma imaginação quando estão brincando com seus filhos, quando está criando objeto 

lúdico. Segundo Kishimoto (2006, p. 19),  

O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança e do adulto, 

criador do objeto lúdico. No caso da criança, o imaginário varia 

conforme a idade: para o pré-escolar de 3 anos, está carregado de 

animismo; de 5 a 6 anos, integra predominantemente elementos da 

realidade 

Os brinquedos são construídos com imagens, com matérias que podem ser 

criados pela a criança com ajuda dos adultos, que varia de acordo com a sua cultura, 

e cada cultura tem o seu jeito de educar. Na infância o brinquedo expressa um mundo 

real, no modo de pensar, de agir e criar o objeto, o adulto ajuda a criança expressar a 
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imaginação e seu sentimento. Como os jogos e as brincadeiras, a poesia e os contos 

de historias desperta o imaginário, a memória dos tempos passados.  

O jogo não é apenas um simples divertimento é uma construção do lúdico e 

importante para desenvolvimento, físico, social e intelectual, que desenvolve entre a 

infância e na fase adulta. O lúdico no ensino aprendizagem ajuda no desenvolvimento 

pessoal, social e cultural, no bem estar da criança, uma boa saúde mental, facilita a 

comunicação, a construção do conhecimento, estimula a critica e a criatividade, 

oferecendo a criança a utilizar o domínio de si. O lúdico inclui jogos e brincadeiras que 

desde o nascimento já descobre o prazer dos movimentos corporais através da 

exploração repetitivas.  

No âmbito escolar da educação infantil o papel do professor é fundamental para 

escolher os materiais escolares, e planejar o ambiente da sala de aula e as atividades 

que serão realizadas, a criança pode produzir o jogo e atividade para produzir com 

ajuda do professor, a criança não pode usar todos os tipos de materiais e tem que ser 

observado para que não se machuque. É importante disponibilizar diversos produtos 

de livre escolha para a criança criar da sua imaginação. Para verificar a preferência 

do aluno por materiais escolares e pelas atividades, é importante disponibilizar 

diversos produtos escolares e de livre escolha. É necessário que o professor utilize a 

ludicidade na sua pratica pedagógica de forma eficaz para alcançar melhores 

resultado no desenvolvimento e na aprendizagem. 

 

3 O LÚDICO E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

A tecnologia é um dos objetivos para o ensino aprendizagem no 

desenvolvimento, para a criança da educação infantil o computador e aparelho celular 

com acesso a internet é um objeto que desperta curiosidade de saber como funciona, 

e para o ensino fundamental a criança já tem uma agilidade e habito de utilizar essa 

nova tecnologia, a maioria deles tem acesso em casa e outras não tem por ter 

dificuldade financeira ou outros motivos. “A informática não é apenas lógica. É algo 

diferente, que abrange metodologias, meios conteúdos, instrumentos de verificação 

que transcendem o mundo da lógica como disciplina” (LOLLINI, 1991, p.29).  
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Cabe destacar que o computador no âmbito escolar é um recurso tecnológico 

que estimula o conhecimento pratico, é uma forma que os professores e alunos terem 

o mesmo nível de conhecimento e aproveitar estes recursos é preciso organização e 

planejamento de ambas as partes. De acordo com Meiry, Rosangêla, Valéria (2018, 

p. 14) citada por Castells (2006, p. 219) “O uso de computadores na educação teve 

início, em 1969, na universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA)”. Afirma que 

a utilização do uso do computador começou há 52 anos e com as novas tecnologias 

com objetivo de ensinar o lúdico às crianças foram aprendendo novos conteúdos 

diferenciados, como jogos, pesquisas.  

Com os avanços da tecnologia as crianças acabam utilizando mais essas 

ferramentas, do quer utilizar a biblioteca para fazer pesquisas, ler um livro, e acaba 

esquecendo a utilização de brinquedos manuais preferindo se divertir com jogos 

eletrônicos, redes sociais ao invés de jogar bola, brincar de pega-pega, ou seja, as 

brincadeiras tradicionais que interagem com outras crianças, sabendo que quando a 

criança está brincando desenvolvendo as brincadeiras, inventa. Inclusive o 

pensamento, a imaginação em relação a si e ao que lhe a rodeia. 

Quando o professor sabe utilizar a tecnologia de forma correta, pode ser 

beneficiado no ensino aprendizagem. As crianças têm uma facilidade de utilizar os 

eletrônicos sendo um método muito eficaz no desenvolvimento. Com ajuda de um 

computador ou aparelho celular, o professor pode contar histórias, mostrar vídeos 

educativos, jogos educativos, e planejar os planos de aulas, as atividades 

pedagógicas que serão administradas na sala de aula com mais dinâmica e 

criatividade. Portanto a utilização dessa nova ferramenta não substitui o método atual, 

e sim, ajuda obter mais conhecimento que auxilia no desenvolvimento das atividades.  

Com o uso excessivo da tecnologia as crianças podem comprometer a saúde 

física, psicológica e como a obesidade por falta de atividade física, e de se 

movimentar, essas tecnologias acaba provocando o isolamento social e criando um 

vicio. De acordo com José conforme citado por Machado (Machado (2011, p. 13), 

O nível de atividade tem demonstrado que a tecnologia tem ganhado 

espaço no mundo das crianças e vem diminuindo a atividade física na 

infância. As crianças vêm se tornando cada vez mais sedentárias por 
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hábitos como assistir televisão, jogar videogame, usar computador 

com muita frequência e esquecem de aproveitar o melhor do dia-a-dia.  

O autor tem a ideia que as crianças preferem o uso excessivo da tecnologia, o 

uso de jogos eletrônicos que causa a obesidade, ao invés de brincar com as 

brincadeiras tradicionais, como passa anel, pega-pega, pula corda, essas atividades 

devem fazer parte da rotina de qualquer criança. A tecnologia permite o 

compartilhamento das informações trazendo o mundo virtual com o mundo real por 

algum dispositivo eletrônico e com mais avanços, trazendo o uso do livro digital, e 

jogos com a capacidade que a criança tenha desenvolvimento cognitivo e o processo 

de aprendizagem da criança. E com esses novos avanços estimulam a criança no 

desenvolvimento mental, a oralidade e as habilidades motoras que se desenvolve 

pouco. 

Para Gomes (2013, p.155) “Alguns aplicativos podem ajudar no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, auxiliando no aprendizado de cores, 

formas, na coordenação motora e no processo de alfabetização”. É importante que os 

professores resgatem as brincadeiras antigas buscando a autoconfiança, a 

imaginação, o prazer das crianças ao brincar, e que a tecnologia é apenas um recurso 

possibilitando acesso diferentes mídias. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NAS ATIVIDADES LÚDICAS 

“O professor é o protagonista ativo da aprendizagem de seus alunos. Em 

primeiro lugar é o que decide o que deve ser ensinando, o conteúdo, as matérias, a 

organização dos trabalhos, as atividades, etc.” (CURTO, 2000, p. 92). Segundo o 

autor, portanto, percebe-se que o professor é de grande importância na utilização de 

atividades lúdicas, sem o profissional nesse contexto do lúdico fica vago, sem 

dinâmica, sem expectativas para trabalhar com as crianças. O professor é necessário 

para planejar as atividades, a didática, as dinâmicas entre grupos, avaliar as 

atividades e os objetivos que deve ser comprido no que foi planejado. 

De acordo com Savana, Thiana citada por Silva (2019), “o educador tem papel 

fundamental no desenvolvimento de atividades lúdicas na sala de aula”. A autora 
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acredita que os jogos fazem parte no âmbito escolar de forma educativa que 

despertam interesse nas crianças. Que devem ser administradas e preparadas de 

forma sadia e prazerosa e compreender que perder ou ganhar faz parte de um jogo. 

Para um bom educador é estar próximo e atento aos seus alunos que traz uma 

satisfação significativa no processo do ensinar. Na educação Infantil as crianças 

demonstram o que estão sentindo, o que estão vivendo naquele momento, cabe ao 

docente aproveitar o momento para socializar e trabalhar de acordo com o 

conhecimento dos alunos partindo de suas vivências. 

Para o educador infantil as principais fases é a formação teórica, pedagógica e 

lúdica, o primeiro passo para o educador é permitir que as crianças criassem o mundo 

magico, um mundo de fantasias. O educador descobre o universo infantil nas 

informações e conhecimentos teóricos e práticos, por meio das experiências lúdicas 

que poderá ter informação importante no ato do brincar. É importante que o educador 

fique atento aos processos e desenvolvimentos das atividades, como a duração dos 

jogos e brincadeiras; as competências dos jogadores envolvidos; a criatividade, dentre 

outros.  

O papel do educador é de grande importância na educação infantil para 

conduzir trabalhos lúdicos, atingindo os objetivos da aprendizagem, portando deve ser 

um facilitador das brincadeiras, podendo orientar os momentos que as crianças são 

responsáveis pelas suas próprias brincadeiras; observar e coletar as informações das 

brincadeiras; procurar a participar juntos com as crianças; desenvolver as regras dos 

jogos e brincadeiras; estimular a imaginação. As brincadeiras na educação infantil são 

praticadas há anos, entretanto, o professor distingue que é brincadeira livre e o que 

atividade pedagógica lúdica. Assim sendo, Dantas (2002, p.46) afirma que:  

Quando é mantida a especificidade da brincadeira livre, têm-se elementos 

fundamentais que devem ser considerados: a incerteza, a ausência de consequência 

necessária e a tomada de decisão pela criança; ela emerge como possibilidade de 

experimentação, na qual o adulto propõe, mas não impõe, convida, mas não obriga, 

e mantém a liberdade dando alternativas.  

Cabe ao professor, estimular brincadeiras, ordenar o espaço interno e externo 

da escola, facilitar o manuseamento dos brinquedos, o professor pode brincar com as 
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crianças, solicitando a participação das crianças. Mas deve ter o máximo de cuidado 

respeitando as brincadeiras e ritmo, o professor pode ajudar os alunos nas escolhas 

dos materiais que será utilizado. Portanto propõe novos métodos para resolver os 

problemas das brincadeiras, trazendo novo caminho e situação diferente que 

acontece durante a brincadeira. Através das brincadeiras o educador pode identificar 

a situações lúdicas, de modo que a criança possa avançar no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

De acordo com Vera Bacelar (2009, p. 72) citado por Antônio Nóvoa (2002, p. 

59), “As situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) 

apresentam características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas”. Os grandes 

desafios dos professores é a própria tarefa do educar, a falta de condições de trabalho 

e de salariais, as relações do educando com a sociedade de modo geral, a falta de 

apoio emocional. Para os professores da educação infantil é um grande desafio 

ensinar as crianças com os materiais que a escola oferece e sempre esta reinventando 

com os materiais que pode ser reciclável. As dificuldades sempre vão existir, portanto 

a motivação oferece força para superar os desafios do cotidiano.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos neste trabalho à importância do brincar que inicia na educação básica 

durante a pré-escola onde começam a descobrir que os jogos e brincadeiras são 

prazerosos e que envolve sentimentos, emoções e acaba desenvolvendo habilidades, 

o seu expressar no lúdico. É durante a educação infantil que as crianças começam a 

deixar o vinculo afetivo com a família que acaba ficando assustada com essa nova 

fase, é na escola que passa a maior parte, onde aprende diversas atividades, começa 

a comunicar com as outras crianças através dos gestos, das brincadeiras, que 

desenvolve na imaginação durante a brincadeira. O lúdico não é somente para 

educação infantil e sim para todas series e para todos os tipos de faixa etária. 

Portanto o jogo não é apenas um simples divertimento é uma construção do 

lúdico na importância para o desenvolvimento, físico e intelectual, que desenvolve 

entre na infância e na fase adulta que ajuda no desenvolvimento pessoal. Nos tempos 
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atuais a tecnologia é uma nova ferramenta no âmbito escolar, que é um dos objetivos 

para o ensino aprendizagem no desenvolvimento, e com essa ferramenta acaba tendo 

uma curiosidade de saber como funcionam na educação infantil e com esse avanço 

as crianças acabam utilizando mais, do que utilizar a biblioteca e acabam esquecendo 

a utilização dos brinquedos. Geralmente quando o professor utiliza de forma correta 

os jogos tecnológicos, acaba tendo uma facilidade de as crianças saber utilizar, porém 

o educador pode contar historias mostrar vídeos com a nova ferramenta da tecnologia 

e estimulam no desenvolvimento mental e habilidades motoras. 

Percebemos que o professor é de grande importância na utilização das 

atividades lúdicas, que é necessário fazer um planejamento para poder administrar à 

aula, que o educador tem que ficar atentos no processo do desenvolvimento da 

atividade, como a duração dos jogos e brincadeiras, a criatividade e entre outros. Cabe 

ao professor organizar os jogos e brinquedos antes e depois que as crianças brincam, 

e deve está sempre orientando os alunos. 
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RESUMO:  

Esta investigação teve como objetivo geral analisar uma nova proposta de oferta para 
EJA na Escola Estadual Poeta José Sampaio, em Sergipe/Brasil. A metodologia 
delineou-se quanto aos objetivos como explicativa, fazendo uso dos procedimentos 
da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso. Utilizou-se como instrumento de coleta 
de dados fichas de levantamento para o perfil de alunos e roteiro de entrevista 
semiestruturada. Verificou-se a preocupação da instituição pesquisada com a 
permanência dos alunos com mais de 15 anos de idade e defasagem idade/série na 
escola, pela busca de um novo tipo de oferta da EJA, turmas diurnas. Vale ressaltar, 
conforme evidenciado na investigação, que mesmo com a oferta da EJA, nota-se um 
cenário de evasão considerável, ocasionado pelo fator da desmotivação, gerado pela 
necessidade dos alunados de proverem sua subsistência ou de sua família 
adentrando o mercado de trabalho. O trabalho nesse sentido, parece ser uma 
categoria contraditória, pois a escolarização pela EJA é vista pelos alunos como uma 
via para conseguir um trabalho. Ressaltou-se que mesmo com a oferta da EJA, nota-
se um cenário de evasão considerável, ocasionado pelo fator da desmotivação e pela 
necessidade de os alunos proverem sua subsistência inserindo-se no mercado de 
trabalho. O trabalho, nesse sentido, parece ser uma categoria contraditória, pois a 
escolarização pela EJA é vista por eles como uma via para conseguir uma colocação 
de emprego. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Juvenilização. Estratégias de 
permanência. 

 

ABSTRACT:  

This investigation had as general objective to analyze a new offer proposal for EJA at 
Escola Estadual Poeta José Sampaio, in Sergipe/Brazil. The methodology was 
outlined in terms of objectives as explanatory, making use of the procedures of 
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bibliographic research and case study. Survey forms for the profile of students and a 
semi-structured interview script were used as a data collection instrument. It was 
verified the concern of the researched institution with the permanence of students over 
15 years of age and with an age/grade gap in school, in search of a new type of EJA 
offer, day classes. It is noteworthy, as evidenced in the investigation, that even with 
the offer of EJA, there is a considerable dropout scenario, caused by the lack of 
motivation, generated by the need of students to provide for their livelihood or their 
family entering the labor market. In this sense, work seems to be a contradictory 
category, as schooling through EJA is seen by students as a way to get a job. It was 
highlighted that even with the offer of EJA, there is a scenario of considerable dropout, 
caused by the lack of motivation and the need for students to provide their livelihood 
by entering the labor market. Work, in this sense, seems to be a contradictory category, 
as schooling through EJA is seen by them as a way to get a job placement. 

Keywords: Youth and Adult Education. Youth. Permanence Strategies. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa bibliografia e de campo sobre 

a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvido na cidade de 

Aracaju/Sergipe. Teve como objeto o fenômeno da juvenilização na modalidade na 

perspectiva de dar visibilidade à uma proposta diferenciada de oferta da EJA no 

Colégio Estadual Poeta José Sampaio. 

 A EJA já vem sendo ofertada desde 2014 no Colégio Estadual Poeta José 

Sampaio, tendo um público de jovens e adultos com idade acima de 15 anos, no nível 

ensino fundamental e ensino médio buscando atender um novo perfil discente que, 

embora ainda jovem, apresentam distorção de idade/série e não conseguiu concluir o 

ensino fundamental.  

A distorção idade-série caracteriza-se quando o aluno tem dois ou mais anos 

de atraso escolar. Conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

a partir do estudo Panorama da Distorção Idade-Série no Brasil, publicado em 2018, 

estão nesse rol, principalmente, adolescentes que foram reprovados ou evadiram e 

retornaram à escola em uma série não correspondente à sua idade.  
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Essa situação imobiliza milhões de adolescentes no Brasil atando-os ao ciclo 

do fracasso escolar, em especial aqueles de camadas mais vulneráveis da população, 

que correm sério risco de exclusão e a abandonar a escola para ingressarem no 

mercado de trabalho de modo prematuro e precário, sem concluir os estudos 

(UNICEF, 2018). Assim, questiona-se: Quais ações podem ser demandadas pelas 

escolas para assegurar a permanência de alunos que reprovam na escola? 

Nessa direção, este estudo teve como objetivo geral analisar uma nova 

proposta de oferta para EJA na Escola Estadual Poeta José Sampaio, em 

Sergipe/Brasil. E como objetivos específicos: compreender quem são os sujeitos da 

modalidade relacionando-os com o fenômeno da juvenilização; levantar o perfil dos 

alunos matriculados na EJA na escola pesquisada; e caracterizar a proposta de oferta 

da modalidade para os jovens. 

Dentro dessa perspectiva é de suma importância o estudo da juvenilização na 

EJA, para compreensão da formação do novo perfil de educando e suas 

necessidades, e quais são os fatores que os levaram a ser inseridos na EJA. Para nos 

aprofundarmos no presente estudo, será feita pesquisas bibliografias, pesquisa de 

campo qualitativa e também serão feitos questionários, que será base para nosso 

estudo de caso, proporcionando um elo entre o estudo e as informações levantadas. 

  

2 O FENÔMENO DA JUVENILIZAÇÃO NA EJA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

No contexto da história da educação de adultos no Brasil, convém ressaltar a 

EJA como um direito humano pertinente ao qualquer cidadão. Desse modo, a EJA é 

a modalidade de ensino que perpassa aos níveis da educação básica destinada aos 

jovens, aos adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola 

convencional na idade apropriada. Proporciona, também, que o aluno retome os 

estudos e os conclua em menos tempo e, dessa forma, possibilitando sua qualificação 

para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Portanto, legalmente 

garantida e regulamentada pela Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e pela 

Resolução CNE/CEB nº. 1, de 05 de julho de 2000 (BRASIL, 2000). 
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Conforme Duarte e Guimarães (2008), a terminologia educação de jovens e 

adultos, apareceu na década de 1980, e inícios dos anos de 1990, em virtude da 

presença de jovens que, pelo fracasso da escola básica, adentravam o ensino 

noturno. Nessa direção, Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que no contexto da 

mesma década  

[...] os programas de escolarização de adultos passaram a acolher um 

novo grupo social constituído por jovens de origem urbana, cuja 

trajetória escolar anterior foi malsucedida. O primeiro grupo vê na 

escola uma perspectiva de integração sociocultural; o segundo 

mantém com ela uma relação de tensão e conflito aprendida na 

experiência anterior. Os jovens carregam consigo o estigma de 

alunos-problema, que não tiveram êxito no ensino regular e que 

buscam superar as dificuldades em cursos aos quais atribuem o 

caráter de aceleração e recuperação. Esses dois grupos distintos de 

trabalhadores de baixa renda encontram-se nas classes dos 

programas de escolarização de jovens e adultos e colocam novos 

desafios aos educadores, que têm que lidar com universos muito 

distintos nos planos etários, culturais e das expectativas em relação à 

escola (DI PIERRO, 2000, p. 58). 

Atualmente, os estudos e pesquisas evidenciam que muitos jovens passam a 

fazer parte do contexto dessa modalidade de ensino. Reforçando esse entendimento, 

vale salientar que diante do cenário do fracasso desses jovens alunos na etapa da 

educação básica, não basta apenas inseri-los na EJA, mas também, faz-se necessário 

efetivar de forma contextualizada e significativa um currículo flexível e dinâmico que 

considere as suas singularidades e suas vivências socioculturais. 

Nesse sentido, percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um 

processo histórico que vem evoluindo gradativamente no âmbito socioeducativo, 

ganhando relevância na atualidade por constitui-se em um processo que visa 

promover a inclusão social e o acesso desses alunados à educação. Arroyo (2006) 

aponta par ao entendimento de que a EJA é um campo carregado de complexibilidade 

que carece de definições e posicionamentos claros. É um campo político, denso e 

carrega consigo o rico legado da Educação Popular”. Assim, a modalidade enfrenta 

inúmeros desafios. 

A educação de forma ampla no Brasil, no contexto da década de 1990, 

reivindicou diversas reformulações e isso incluiu a educação de adultos. Dessa forma, 

com a LDB/1996 foi regulamenta a modalidade da EJA. No art. 37, parágrafo 1º, da 
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referida lei, define se que os sistemas de ensino assegurarão a educação de jovens e 

adultos, que será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, em que 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 de trabalho, 

mediante cursos e exames (BRASIL, 1996).  

A partir da compreensão de regulamentação da EJA, torna-se necessário 

contextualizar que existem desafios que vem sendo imposto á modalidade como o 

fenômeno da juvenilização, considera-se, então, atentar para o fato de refletir a 

estrutura política e organizacional das escolas com base no entendimento do novo 

perfil desses alunos que estão inseridos cada vez mais nessa modalidade de ensino. 

Jardilino e Araújo (2014, p. 164) afirmam que “[...] as instituições que oferecem turmas 

de EJA têm sido crescentemente procuradas por um público heterogêneo, cujo perfil 

vem mudando, a cada ano, em relação a idade, gênero, expectativas e 

comportamentos”. 

Neste sentido, conforme os mesmos autores enfatizam: 

É preciso, entretanto, conhecer os sujeitos da EJA, suas trajetórias, 

identificando seu perfil, suas expectativas e vivências, para que eles 

possam ser considerados na construção de propostas e projetos que 

venham atender-lhes de maneira mais próxima e específica. 

(JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p.171). 

 

 

Nas últimas décadas a EJA vem vivenciando um processo de mudanças no 

que tange ao fenômeno da juvenilização, caracterizado pela inserção de mais jovens 

na modalidade, que têm como marca uma trajetória escolar mal sucedida (HADDAD; 

DI PIERRO, 2000). Vale (2010) afirma que por várias razões, o sistema educacional 

brasileiro tem fracassado, seja, pela oferta de escola de baixa qualidade, pelo ingresso 

precoce dos jovens no mercado de trabalho, baixa escolarização no país, em que 

ocasiona reflexo de escolarização dos filhos, bem como, pelo despreparo das redes 

de ensino para lidar com essa população.  
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De acordo com Vale (2010) o fenômeno da juvenilização na modalidade da EJA 

pode ser caracterizada a partir de três grupos: 1) Alunos em idade escolar que buscam 

a comodidade da carga horária reduzida; 2) Alunos trabalhadores que buscam na 

educação a ascensão de ingresso no mercado de trabalho; 3) alunos que apresentam 

algum tipo de desvio de conduta nas escolas convencionais. 

Nesse sentido, diante da necessidade de se conhecer os sujeitos da EJA na 

atualidade, que se dá destaque à juvenilização. Para Souza, Cassol e Amorim (2021, 

p. 719) “[...] a juvenilização representa um fenômeno resultante dos processos de 

insucesso escolar, o qual vem preocupando ao descaracterizar o formato 

originalmente proposto para a EJA”. Assim, entender esse fenômeno torna-se 

necessário para compreensão das “[...] razões pelas quais os estudantes estão 

deixando de cursar o Ensino Fundamental – com os níveis de ensino e de faixas 

etárias estabelecidas – e passam a se inserir na EJA. ” (SOUZA; CASSOL; AMORIM, 

2021, p. 722). 

Em complemento ao contexto da inserção de mais jovens na modalidade, 

Furtado (2008, p. 46) afirma que “[é] o fracasso escolar que tem marcado o processo 

de escolarização desses jovens, comprometendo a sua condição juvenil por sua 

situação social de poucas oportunidades e que representa um problema muito maior, 

denominada exclusão social”. O que nos leva a firmar que a juvenilização da EJA é 

um fenômeno educacional preocupante, que está atrelado não só à problemas 

educativos mais a própria condição social dos jovens.  

Assim, o fenômeno da juvenilização na EJA é um fato que vem 

progressivamente ocupando a atenção de educadores e pesquisadores no campo da 

educação, pois, o número de jovens nesta modalidade de ensino cresce a cada ano, 

modificando o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os atores que 

ocupam essa comunidade escolar. 

 

3 A EJA NO COLÉGIO ESTADUAL POETA JOSÉ SAMPAIO: PERFIL DOS 

DISCENTES 
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A instituição de ensino Colégio Estadual Poeta José Sampaio pertencente à 

Rede Pública Estadual de Educação, foi criada pelo Decreto n° 9078, e credenciada 

pelo Conselho Estadual de Educação por meio da Resolução nº 087/1994. O Colégio 

Estadual Poeta José Sampaio, está localizada no Parque dos Faróis no município de 

Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, em que atualmente funciona nos seguintes 

turnos matutino, vespertino e noturno, com uma turma de manhã e outra à tarde e 

quatro turmas à noite, atendendo a um público bastante diversificado, ou seja, desde 

crianças entre 11 e 12 anos, adolescentes, jovens e adultos trabalhadores.  

Para tanto, no sentido do atendimento educacional ofertado pelo colégio 

pesquisado aos jovens e adultos, observamos as políticas educacionais no que 

concerne os direitos humanos. Assim, além da LDB/1996, a instituição atende ao 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho 

de 1990, na subseção IV, art. 54, inciso 1º, quanto a reconhecer o dever de o Estado 

assegurar à criança e ao adolescente ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.  

A finalidade dessa instituição educacional é atender o disposto na Constituição 

Federal, na LDB/1996 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que postulam 

que a educação básica é composta pelas etapas do ensino fundamental de nove anos 

e o ensino médio, além das modalidades, à exemplo da EJA. A instituição tem um 

total de 225 alunos na EJA. Dentre os objetivos da oferta da modalidade, a escola 

busca oportunizar o reingresso aos ex-alunos do ensino regular que não tiveram 

condições de estudar e obter êxito anteriormente. Estes são em sua maioria adultos 

trabalhadores, pais de família, dispostos a contribuírem com o desenvolvimento do 

país e que procuram oportunidades para o seu aprimoramento cultural e social. 

Visando, ainda, o atendimento ao direito à educação, com base na seção II, art, 

7º, parágrafo 2º do ECA, define-se que é dever do Estado oferecer aos jovens que 

não concluíram a Educação Básica do programa da modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), adaptados as necessidades e especificidades da juventude, 

inclusive no período noturno, ressalvada a legislação educacional específica.  

Em direção atendimento legal que ampara a EJA, segundo a gestora Angélica 

Moura Santos Mota, desde o ano de 1989 no que concerne à oferta da modalidade 
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da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto EJAEF seriada e a EJAEM modular é 

ofertada no Colégio Estadual Poeta José Sampaio, a fim de oportunizar meios para 

continuidade dos estudos dos discentes em situações irregulares. Essa oferta refere-

se a alunos a partir de 15(quinze) anos de idade, para o Ensino Fundamental e 

18(dezoito) anos de idade para o Ensino Médio, sem idade máxima, sendo assim, 

esta modalidade oferta educação tanto para os jovens, os adultos e idosos. 

O Colégio pesquisado oferta a modalidade EJA, tanto no período diurno, quanto 

noturno. As turmas do período diurno destinam-se aos alunos de 15 a 17 anos de 

idade e que não querem estudar no período da noite, já o período noturno é destinado, 

em especial, para alunos que trabalham durante o dia e não têm como frequentar a 

escola no diurno. Portanto, a instituição pesquisa demonstra preocupar-se em manter 

os jovens no período diurno, mas oferta a EJA para o público acima de 15 anos tanto 

pelo dia, quanto pela noite. 

O perfil dos alunos da instituição, ainda, segundo a gestora, está atrelado a um 

histórico sociocultural, esses se caracterizam como pais de família e que precisam 

trabalhar para sua subsistência ou, ainda, para auxiliar os pais nas despesas familiar, 

ocasionando, assim, uma desmotivação decorrente do fator econômico. Diante disto, 

muitos alunos relatam o seu afastamento dos estudos devido o cansaço físico e 

mental o que, consequentemente, leva-os ao desinteresse pelo desenvolvimento do 

processo de escolarização (GESTORA, 2021). 

Em contrapartida, mesmo diante deste cenário de desmotivação, percebe-se, 

no que foi informado ela gestora, uma procura significativa do público de jovens e 

adultos por voltar ao ambiente escolar, tendo como propulsor o mercado de trabalho 

que muitas vezes exige a escolaridade dos jovens e adultos para a sua inserção no 

cargo ofertado. Assim, compreende-se que esses estudantes assumem que se faz 

necessário escolarizar-se para a obtenção de melhores oportunidades profissionais. 

Nessa perspectiva, vale salientar outro perfil de aluno que procura a 

modalidade nessa instituição colegiada, em que são alunados que têm algum tipo de 

deficiência, e que chegam aos 15 anos com idade/série distorcida. Para esse público 

jovem, o Colégio tem ofertado a modalidade no turno diurno, assim este aluno 
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continuará os seus estudos, podendo conclui-los de forma a não se sentir deslocado 

por estar em salas regulares com crianças. 

Diante da caracterização do perfil dos alunos da EJA apresentada pela gestora 

Angélica Mota do colegiado pesquisado, percebe-se que a oferta dessa modalidade 

socioeducativa é essencial para inserir os jovens de forma significativa aos estudos, 

ou mesmo fazê-los não evadirem da escola. 

 

4 PROPOSTA PARA OS JOVENS DA EJA NO COLÉGIO ESTADUAL POETA 

JOSÉ SAMPAIO 

A instituição pesquisada organiza sua proposta diferenciada para a EJA 

fundamentada nos dispositivos legais que sustentam a oferta e execução da EJA. 

Assim, sua proposta pedagógica para modalidade esta sustentada na LDB/1996, pela 

qual se destaca o art. 37, que reconhece e assegura a EJA como direito subjetivo de 

todos os jovens, adultos e idosos face ao ensino fundamental a partir de 15 anos de 

idade e ao ensino médio a partir dos 18 anos e na Resolução nº. 069, de 16 de outubro 

de 2014, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do Estado (CEE) de Sergipe, 

que normatiza sobre os projetos pedagógicos para a modalidade, quanto ao Ensino 

Fundamental - EJAEF I/1ª Fase, EJAEF II/2ª Fase e ao Ensino Médio - EJAEM 

(BRASIL, 1996). 

Conforme entrevista com a gestora Angélica Moura Santos Mota, o Colégio 

Estadual Poeta José Sampaio oferta para EJA cursos para: o Ensino Fundamental - 

EJAEF I/1ª Fase, na forma seriada e em três etapas em semestre com duração de 

dois anos; EJAEF II/2ª Fase. Na forma modular e seriado com duração de dois anos; 

e o Ensino Médio – EJAEM na forma Modular em quatro etapas em semestre com 

duração de um ano e meio, com turmas compostas por vinte a vinte e cinco alunos e 

formada por grupos etários aproximados (GESTORA, 2021).  

O Colégio Estadual Poeta José Sampaio a fim de atingir os objetivos 

estabelecidos para a EJA em consonância com as normatizações dos órgãos 

educativos, à exemplo da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 

(SEDUC) desenvolve estratégias pedagógicas, com o intuito de sistematizar uma 
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proposta educacional apropriada para o público jovem e adultos, levando em conta a 

diversidade dos grupos sociais e culturais e reconhecendo os alunos como 

essencialmente trabalhadores engajados ou não no mercado de trabalho e visando o 

exercício da autonomia pessoal e da cidadania com responsabilidade, aperfeiçoando 

a convivência em diferentes espaços sociais ( GESTORA, 2021). 

A gestora Angélica Mota (2021) explica a relação direta para a oferta 

diferenciada que o Colégio passou a oferecer com a mudança do perfil dos alunos da 

EJA, ou seja, advinda com a juvenilização da modalidade: 

Um dos fatores que contribuíram para a mudança do perfil relativo ao 

fenômeno da juvenilização na EJA seriada são a evasão e reprovação 

com atrasos de escolarização desses alunados, como também, a 

repulsa dos pais devido ser um bairro perigoso que seria viável 

transferir para o turno diurno, pois em reunião com a equipe gestora 

em parceria com o Conselho Escolar ficou decidido que as EJAEs 

seriada são trabalhadas no turno vespertino, já a EJAEM no turno 

noturno (MOTA, 2021, p. 35). 

Dentre outros desafios da instituição, quanto à organização da sua 

infraestrutura, de acordo com gestora (2021), é a falta de lotação dos professores, 

assim como, a falta de material didático, o que ocasiona prejuízos no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos da EJA. Observa-se diante desses desafios a 

necessidade de serem pensadas estratégias pedagógicas inovadoras que quebrem o 

paradigma do ensino tradicional por meio de metodologias ativas no que concerne em 

aulas interativas, módulos e atividades dirigidas coletivas num contexto lúdico 

pedagógico. Desse modo, algumas das vantagens pertinentes na oferta diferenciada 

da juvenilização na EJA da instituição, de forma geral, é a regularização no processo 

escolar desses alunados, permitindo que estes retomem os estudos de onde eles 

foram interrompidos, trazendo benefícios à sua vida pessoal e profissional de forma 

significativa (GESTORA, 2021). 

Portanto, considera-se que a modalidade da EJA é essencial na busca por 

formar jovens e adultos, de mais de 15 anos, que nem mesmo conseguiram completar 

a sua escolarização básica. Nessa direção, conhecer propostas diferenciadas para 

oferta da EJA, que oportunizem a permanência, em especial dos jovens na escola é 

de suma importância, uma vez que essas propostas podem representar uma nova via 

para a oferta dessa modalidade socioeducativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tratar da análise de uma proposta diferenciada para EJA na Escola Estadual 

Poeta José Sampaio em Nossa Senhora do Socorro/Sergipe, pela oferta da 

modalidade para jovens de 15 a 17 anos no turno diurno, pode-se compreender de 

forma crítica e reflexiva a importância da modalidade no campo socioeducativo. 

Verificou-se no contexto do fenômeno da juvenilização a mudança do perfil do público 

da EJA desde os anos de 1980 e a continuidade e ampliação desse fenômeno na 

atualidade, em particular, quanta público atendido pela escola pesquisa. 

Vale ressaltar, conforme evidenciado na investigação, que mesmo com a oferta 

da EJA, nota-se um cenário de evasão considerável, ocasionado pelo fator da 

desmotivação e pela necessidade de os alunos proverem sua subsistência ou de sua 

família inserindo-se no mercado de trabalho. O trabalho nesse sentido, parece ser 

uma categoria contraditória, pois a escolarização pela EJA é vista pelos alunos como 

uma via para conseguir uma colocação de emprego.  

Percebeu-se pelo relato da gestora entrevistada que não basta apenas oferecer 

matrículas em turnos diferenciados para a inserção na modalidade, faz-se necessário 

promover estratégias pedagógicas diversificadas, a fim de que a aprendizagem se 

torne prazerosa e significativa para os alunos. 

Em suma, este artigo abre uma discussão crítica e reflexiva para a temática do 

fenômeno da juvenilização na modalidade EJA diante do que as escolas têm 

procurado modificar na oferta da modalidade para contribuir com a permanência dos 

jovens na escola e para que completem seus estudos. 
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RESUMO 
O autismo é uma realidade que vem ganhando ênfase na sociedade, e, discussões 
relacionadas ao ambiente escolar em que a criança autista vai se adaptando à 
comunicação, tem se tornado um desafio para os profissionais da educação. A criança 
autista nasce com esse transtorno do Espectro, fazendo com que ela crie um mundo 
onde a sociedade não tem o conhecimento das suas necessidades. Este artigo tem 
como objetivo analisar a relação do pedagogo no processo de alfabetização da 
criança autista. Para tal pesquisa foram utilizadas referências bibliográficas, dentre 
elas estão revistas e artigos científicos e literaturas acerca da temática trabalhada. 
Diante do exposto, é possível entender que os desafios continuam a surgir para o 
pedagogo em relação à criança autista, sobretudo envolvendo a alfabetização, uma 
vez que novos estudos surgem atualizando seus conceitos. 

 
Palavras-chave: Alfabetização; Criança; Papel do Pedagogo; Síndrome do Espectro 
Autismo. 

 
 
ABSTRACT 
Autism is a reality that has been gaining emphasis in society, and discussions related 
to the school environment in which the autistic child is adapting to communication 
hasbecome a challenge for education professionals. The autistic child is born with this 
spectrum disorder, causing him to create a world where society is not aware of his 
needs. This article aims to analyze the relationship of the pedagogue in the literacy 
process of the autistic child. For this research, bibliographical references were used, 
among them are journals and scientific articles and literatures about the worked theme. 
Given the above, it is possible to understand that challenges continue to arise for the 
educator in relation to the autistic child, especially involving literacy, since new studies 
emerge updating their concepts. 

Keywords: Literacy; Child with autism; Child education; Pedagogue. 
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A comunicação é para o ser humano uma necessidade para a convivência 

social. Porém, no entanto, nem sempre a comunicação entre as pessoas não ocorre 

da mesma forma. Percebe-se que quando há falta de comunicação ou falhas nela, 

ocorrem prejuízos em quase todos os setores da vida humana. Dentro do universo 

dos problemas e discussões sobre os problemas decorrentes da falta de 

comunicação, especificamente, no tocante às pessoas portadoras de alguma 

necessidade especial, nos deparamos com uma síndrome que vem ganhando cada 

vez mais espaço em estudos e debates, a síndrome do espectro autista. 

Síndromes como o autismo, mostram a necessidade da utilização da forma de 

pensar e agir diferente da sociedade que segue padrões, inclusive sobre os meios de 

comunicação, o que muitas vezes se torna difícil atender às expectativas, sobretudo 

na escola, lugar onde se inicia o processo pedagógico de desenvolvimento da 

capacidade intelectual e emocional.  

As discussões sobre o autismo vêm sendo realizadas desde o ano de 1943, 

porém, mais recentemente, estudos têm se tornado mais frequentes devido à 

preocupação existente sobre esta síndrome, uma vez que está é caracterizada 

sobretudo pela ausência de comunicação. Outro fator, refere-se ao fato de se observar 

um aumento considerável de crianças com autismo matriculadas nas escolas. Neste 

sentido, LOURENCETI (2015) considera o autismo como:  

um distúrbio complexo do neurodesenvolvimento, com amplo espectro 

de manifestações clínicas, caracterizado por prejuízos na interação 

social, na comunicação verbal e não verbal e por apresentar padrões 

restritos, repetitivos e esteorotipados do comportamento, interesses e 

atividades (LOURENCETI, 2015, p.9). 

Uma das características que leva a identificação do autismo está no 

desligamento da pessoa à sociedade, que pode estar associada a uma deficiência 

intelectual, porém se torna importante o diagnóstico (SILVA, 2016). Ademais, percebe-

se que existe uma grande dificuldade em encontrar bibliografias referentes ao autismo 

relacionada à educação escolar devido os múltiplos níveis. Partindo desse 

pressuposto, este trabalho tem como objetivo analisar o papel do pedagogo no 

processo de alfabetização da criança autista. Diante desta afirmação, podemos 

questionar: Qual forma é realizada a alfabetização para crianças autistas? Portanto, 
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esta pesquisa pode ser considerada viável porque vai adentrar no universo da 

educação que tem buscado inserir o autismo no Plano de Educação Básica. 

Esta pesquisa é de cunho bibliográfica que segundo Lakatos e Marconi (2005, 

p. 05): “é necessária para a construção de um embasamento científico”. Diante disso, 

foram utilizadas referências, dentre elas estão inseridos livros, revistas e artigos 

científicos, além de matérias disponíveis em endereços eletrônicos. Esta pesquisa se 

configurará conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Espera-se que novos pesquisadores busquem aumentar a construção desta temática 

na qual esta pesquisa possa servir como subsídio para novas produções científicas. 

Trata-se de uma pesquisa que vai adentrar no universo da saúde mental do 

discente, sobretudo questões relacionadas ao autismo, uma síndrome que tem sido 

bastante discutido em diversos setores, porém na área da educação essa temática 

ainda está escassa.No ano de 2012 com a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro foi 

instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista que no artigo IV, determina o acesso à educação e ao ensino 

profissionalizante (BRASIL, 2012). Dessa forma, esta pesquisa permite que novos 

pesquisadores pedagógicos possam compreender os processos acerca do autismo 

na escola, sobretudo a relação do pedagogo com a criança autista durante o processo 

de alfabetização. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: será abordado no primeiro 

capítulo, breve história do autismo e seu contexto, sobretudo no que se refere a 

inclusão das crianças autistas nas escolas. No segundo capítulo, será discutido o 

papel do pedagogo diante do processo de alfabetização da criança autista. 

 

2 A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Para tentar compreender o papel do pedagogo em relação a criança autista na 

escola, é necessário entender um pouco sobre esta síndrome que vem sendo pauta 

de discussões no ambiente pedagógico, bem como debater como a criança autista 

passou a ser incluída no ambiente escolar. Desta forma, será apresentado um breve 
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histórico do autismo até adentrar nas questões que envolvem a inclusão da criança 

autista no ambiente escolar.  

 

2.1 O AUTISMO NO SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

Questionamentos sobre esta síndrome era realizada desde o final do século 

XVIII, mais precisamente no ano de 1799 que observava o comportamento de crianças 

fora do “padrão” determinado pela sociedade, contudo o termo “Autismo”, surgiu no 

ano de 1906 onde “Os pacientes apresentavam diagnóstico referente à demência 

precoce, com características similares às do autismo, denominando-a primeiramente 

como esquizofrenia” (SILVA, 2015, p. 34). “Em 1943, foi apresentado à equipe médica 

uma nova categoria conhecida por autismo infantil por meio do psiquiatra Leo Kanner” 

(MAS, 2018, p.17). 

As principais ações de descoberta do autismo e seus respectivos responsáveis 

em cada contexto histórico pode ser destacada por Silva, (2016) em diversos 

contextos históricos que vai desde o ano de 1799 pelo farmacêutico do Hospital 

Bethlem em que este compara a criança autista como uma criança selvagem.  

Na primeira década do século XX, mais precisamente no ano de 1906, Plouller 

introduziu o termo Autismo na literatura psiquiátrica, já em 1911, o psiquiatra suíço 

Eugene Bleuler entendeu que a demência não era uma exclusividade de jovens. Com 

a década de 40, entre os anos de 1943-1944, Leo Kanner distinguiu o autismo de 

outras psicoses graves na criança, enquanto Hans Asperger realizou a primeira 

definição de síndrome de Asperger39. Contudo, no ano de 1967 o termo autismo 

desponta na classificação internacional de desordens psiquiátricas, e, em 1974, o 

termo “Autismo infantil” surgiu no Código Internacional de Doenças da OMS (SILVA, 

2016). 

 

 
39 A síndrome de Asperger (SA) caracteriza-se por prejuízos na interação social, bem como interesses e comportamentos 
limitados, como foi visto no autismo, mas seu curso de desenvolvimento precoce está marcado por uma falta de qualquer retardo 
clinicamente significativo na linguagem falada ou na percepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de 
autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente. Interesses circunscritos intensos que ocupam totalmente o foco da atenção e 
tendência a falar em monólogo, assim como incoordenação motora, são típicos da condição, mas não são necessários para o 
diagnóstico. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/rbp/a/jMZNBhCsndB9Sf5ph5KBYGD/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 2 out. 2021.  
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2.2 A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM AUTISMO NA ESCOLA 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, vem afirmando que “toda pessoa tem 

direito à educação”. Portanto, é pensando nesta afirmação que surgiram mais tarde 

novas perspectivas sobre a inclusão na educação. 

A escola passou por diversas transformações durante a década de 1980, 

contudo, foi a partir da década de 1990 que este cenário aderiu à inclusão escolar 

resultando em novas conquistas no campo da educação voltada para a criança 

especial que por meio de eventos como a Confederação Mundial sobre Educação 

para Todos de Jontiem em 199040, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

que tiveram seus fundamentos alicerçados na Constituição de 1988 a qual esta 

buscava “promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem de cor, raça, 

sexo, idade e quaisquer outra forma de discriminação” (BRASIL, 1988). 

Diante desta perspectiva, surgiu também a Declaração de Salamanca no ano 

de 1994 em que buscou os princípios, as políticas e as práticas em Educação 

Especial. Segundo os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 

representando 88 governos e 25 organizações internacionais na assembleia em 

Salamanca, Espanha no ano citado acima: 

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 provêem 

uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência 

e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.15). 

Sendo assim, a educação inclusiva se constituiu em forma de lei ou política 

onde todas as crianças deveriam ser matriculadas, porém é sabido que a criança 

quando chega na escola regular, surgem dificuldades que tem início com a 

preocupação dos pais e professores. 

 
40 Plano de Ação para satisfazer as necessidades Básicas de Aprendizagem aprovada pela Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos Jomtien, Tailândia – 5 a 9 de março de 1990. 
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Existem alguns critérios que identificam os educandos com necessidades 

especiais, e, de acordo com o Artigo 5ºda Resolução CNE/CEB nº2 de 11 de setembro 

de 2001, aqueles que apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas 

não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas 

relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – 

dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes (BRASIL, 2001, p.2).  

A escola, no entanto, estando atenta às questões citadas acima, adentra no 

universo da criança tentando se adaptar às características que são necessárias para 

um bom desempenho durante o aprendizado. Existem duas leis que tratam 

exclusivamente da inclusão da criança autista ou com deficiência no ambiente escolar. 

Conhecida como Lei da Inclusão, a Lei de nº 13.146 em consonância com a lei de 

Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de nº 12.764, 

protegem a criança autista e a insere na escola porque elas determinam que nenhuma 

criança autista ou com qualquer outro tipo de deficiência deve ser rejeitada e assim 

será fixada uma multa de 3 (três) a 20(vinte) salários mínimos, porque como afirma o 

artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Toda criança tem direito à 

educação que é obrigação do Estado” (BRASIL, 2015).  

 

3 O PEDAGO E A CRIANÇA AUTISTA: UMA RELAÇÃO EM CONSTRUÇÃO 

É importante que independente da síndrome, o pedagogo possa conhecer para 

que o cuidado seja dado com mais atenção, embora o autismo seja um transtorno que 

vem buscando novas explicações, sendo, portanto, um desafio a ser enfrentado 

cotidianamente. A elaboração de Diretrizes pelo Governo Federal auxilia na relação 

do pedagogo com a criança autista, como por exemplo no processo de alfabetização. 

Dessa forma, será apresentada a importância da LDB (Lei e Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), PCN (Parâmetro Curricular Nacional) para a alfabetização da 

criança autista. 
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3.1 A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E A ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA AUTISTA 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que foi decretada Lei 

Federal 9394/96 que determina: “como competência da União estabelecer, junto ao 

Estados e Municípios, diretrizes que orientem os currículos e seus devidos saberes, 

de forma a garantir uma formação básica comum a todos” (BRASIL, 2017, p.2). Em 

seu capítulo V, a LDB trata no Art. 60 sobre a Educação Especial da seguinte forma: 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 

lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa 

preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 

artigo (BRASIL, 2017, p.41).  

Embora estes critérios vieram a ser estabelecidos, o público infantil portador de 

deficiência e transtornos globais, além de crianças superdotadas, sendo que o 

autismo passou a ser considerada uma deficiência apenas no ano de 2012 com a Lei 

nº 12.764/2012, mais conhecida por Lei Berenice Piana41 

Diretrizes como PCN (Parâmetro Curricular Nacional) tem como fundamento 

principal a garantia pelo respeito à diversidade, além de práticas educativas 

adequadas às necessidades sociais e formação de cidadãos autônomos e 

participativos, bem como a dignidade humana e igualdade de direitos, repudiando a 

discriminação. Dessa forma, os PCNs inserem o autismo nestas categorias ao qual 

leva a criança portadora a desenvolver habilidades adequando-se à sua capacidade, 

fazendo com que o pedagogo tenha satisfação em realizar suas atividades (BRASIL, 

2020). 

Os temas transversais podem abordar diversas temáticas que possivelmente 

estão inseridas no cotidiano, sobretudo questões relacionadas à cidadania, saúde, 

onde o autismo se insere, e assim se torna pertinente porque trata também da própria 

 
41 Berenice Piana é uma militante mãe de um menino autista e Co-autora da lei nº 12.764 que foi sancionada em 28 de dezembro 
de 2012. . Sua busca por inclusão para o seu filho deu origem à lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que definiu o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) como uma deficiência e ampliou para as pessoas com autismo todos os direitos 
estabelecidos para as pessoas com deficiência no país. Disponível em¨ https://autismoerealidade.org.br/2020/03/30/berenice-
piana-um-marco-nos-direitos-dos-autistas/. Acesso em: 23 out. 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
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LDB e do PCNs. Estes temas visam unir o útil ao agradável, pois o pedagogo vai 

ensinar um assunto obrigatório em cima de uma temática necessária, vivida no 

presente momento fazendo com que a criança autista crie habilidades para saber lhe 

dar com o determinado assunto. 

Conforme a necessidade, vão surgindo novos documentos que viabilizam a 

atenção que deve ser dada à criança autista, uma vez que o autismo é classificado 

em diversos graus. Contudo, foi criada a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa 

com Transtornos do Espectro Autismo). A CIPTEA foi criada no ano de 2020 por meio 

da Lei 13.977. Esta lei ganhou o nome de Romeu Mion, uma homenagem ao filho do 

apresentador de televisão Marcos Mion que possui transtornos espectro autista. 

Portanto, a CIPTEA sendo expedidas nas três esferas: Municipais, Estaduais e 

Federais, asseguram aos seus portadores pronto atendimento com prioridade ao 

acesso aos serviços públicos e privados (BRASIL, 2020). 

Este documento oferece melhor conhecimento do pedagogo relacionado a 

criança autista. Nela constarão diversas informações que são consideradas úteis para 

um melhor desenvolvimento durante o processo de ensinar e aprender. 

 

3.1.1 Método de ensino para a criança autista na escola 

Educar uma criança autista tem sido um grande desafio para os profissionais 

da educação porque a ausência da interação produz diversos fatores, dentre eles 

mudança de comportamento, entretanto, ao criar uma rotina para o aluno autista, o 

pedagogo deve buscar subsídios nos demais profissionais, ou seja, uma equipe 

multidisciplinar. Isso porque o pedagogo não consegue dar conta dos inúmeros 

obstáculos que vão surgindo.  

Algumas metodologias surgiram com a finalidade de facilitar o aprendizado 

para a criança autista tais como o ensino estruturado, porém existem programas que 

estabelecem estratégias educacionais para promover conteúdos de comunicação, 

comportamental e acadêmicos. Os programas ou métodos são os seguintes: TEACCH 

(Treatement and Education of Autistic and Related Communication Handicapped 

Children), no português: Tratamento e Educação para Autista e crianças com 
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Deficiência; ABA (Appled Behavior Analysis); PECS (The Picture Exchange 

Communication System); Floor- time/Modelo D.I.R; Son Rise (SILVA, 2020).  

O Método estruturado, criado na década de 1970, foi desenvolvido por Eric 

Schopler42, porém ganhou reforço com David Ausubel em 1980, dez anos depois em 

que: “caracteriza a aprendizagem como um modelo cognitivo que apresenta 

peculiaridades bastante interessantes para os professores, pois centraliza-se, 

primordialmente, no processo de aprendizagem tal como ocorre em sala de aula” 

(SILVA; SOUSA; ROCHA, 2010, p.559). Dessa forma, o pensamento de David 

Ausubel é bastante semelhante ao de Eric Schopler com o Método de Ensino 

Estruturado que tem surtido resultados positivos nas escolas durante o processo de 

ensino e aprendizagem, sobretudo com a responsabilidade na formação criança 

enquanto cidadão (SILVA; SOUSA; ROCHA, 2010).  

Com este Método de Ensino estruturado, a criança autista se torna mais 

autônoma e assim diminui os problemas que estão relacionados ao comportamento 

porque ela vai se relacionando com outras crianças, se auto incluindo no ambiente 

social. Contudo, conforme a criança vai se desenvolvendo em meio a esse método de 

ensino, novas propostas vão sendo posicionadas e com isso os desafios vão surgindo 

também para o professor que deve estar atento às diversas mudanças. 

 

3.2 NOVOS DESAFIOS PARA O PEDAGOGO 

A Transtorno Espectro Autista continua a produzir diversos questionamentos 

acerca da criança, sobretudo em seu comportamento diferenciado das demais 

inseridas na sociedade. O número existente de crianças com este transtorno no Brasil 

 
42 Eric Schopler nasceu em 1927 em Furth, na Alemanha, antes da guerra. Sua familia judia mudou-se para os Estados Unidos 
em 1938, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no exército 
por vários anos antes de frequentar uma Universidade de Chicago, onde se formou 
licenciado em psicologia em 1949, juntamente com sua pós-graduação em serviço social psiquiátrico na 
escola de administração de serviço social em 1955. Antes de retornar a Chicago para obter seu Ph.D., ele 
pesquisadora como conselheira familiar, assistente social e pesquisadora para o Tratamento e Pesquisa 
Centro de Esquizofrenia Infantil. Ele obteve seu Ph.D. no desenvolvimento clínico da criança 
em 1964, da Universidade de Chicago. Ao longo de seus anos na Universidade de Chicago, 
Schopler, uma base forte para um futuro, pesquisa sobre autismo que pretende realizar em seu 
carreira de pós-doutorado, especificamente sobre uma maneira como as crianças autistas aprendem e perseguição a certos 
estímulos. Disponível em: https://scholarexchange.furman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=schopler-about. 
Acesso em 30 out.2021.  
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já atingiu uma alta elevação, então já não se trata mais de uma doença rara, passando 

a ser um problema de saúde pública. 

Diante do exposto, o ambiente escolar ainda apresenta problemas relacionados 

à inclusão da criança autista, principalmente pelo despreparo dos pedagogos, embora 

exista a lei que proíbe que crianças com portadores do TEA sejam recusados nas 

escolas. Entretanto, deve existir a formação continuada visando qualificar os 

pedagogos para melhor relação com a criança autista durante o processo de ensinar 

e aprender (CAMARGO, 2020).  

 

3.2.1 A pandemia causada pelo COVID-19 

As transformações realizadas com a presença do Novo Coronavírus têm surtido 

efeitos na vida da sociedade, uma vez que o isolamento social impossibilitou que 

diversas ações pudessem ser realizadas. Estas mudanças refletiram também no 

ambiente escolar que fechou suas portas conforme determinação da (OMS) 

Organização Mundial da Saúde na tentativa de prevenir as pessoas contra o COVID-

19, uma vez que o contágio age de forma acelerada, levando até a morte. 

É notório que existem classificações de grupos de riscos, dentre eles estão 

pessoas idosas e comorbidades, sendo que esta última pode inserir o autismo. Dessa 

forma, o isolamento social foi no momento o melhor método para combater e prevenir 

o avanço do vírus entre as pessoas. Torna-se um paradoxo porque o TEA está 

diretamente relacionado ao comportamento de isolamento social o que se tornou um 

desafio para os pedagogos lhe dar com esta atual situação, uma vez que as aulas 

passaram a se tornar remotas.  

 O Método de Ensino TEACCH, para alguns, este método é chamado de 

programa. Este Método é um método estrutura do ensino que possui a intervenção 

terapêutica tanto educacional quanto clínica, e as atividades envolvendo assuntos do 

cotidiano, em determinados locais diferenciados contribuem com o ensino, função do 

pedagogo. Contudo, o método TEACCH tem sido arte do desenvolvimento em meio 

os desafios existentes durante o ensino à criança autista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que o diagnóstico de crianças com TEA no Brasil tem sido cada vez 

mais frequente tornando uma preocupação de nível político e social. Todavia existem 

diversas problemáticas que ainda são acentuadas no universo social, sobretudo da 

educação aos quais diversos profissionais da educação sentem dificuldades de 

realizar o ensino. 

A notoriedade de que a criança autista está distante da realidade 

comunicacional, provoca na sociedade, em pleno século XXI, período que se vive a 

informação, portanto, vale ressaltar que vem surgindo uma atenção maior que deve 

ser dada a estas crianças, e assim surgem leis que corroboram com esta situação, 

primeiramente a obrigatoriedade da inclusão, abrangendo a lei magna e suas 

diretrizes tais como o ECA, LDB, PPP dentre outros que vão auxiliar no processo de 

desenvolvimento da criança autista na escola. 

É muito importante que um apresentador de televisão seja porta voz de 

milhares de crianças no Brasil porque a luta é grande e este personagem faz com que 

haja um olhar diferenciado para esta questão, fazendo então criar a CIPTEA. O 

processo de alfabetização é muito intenso na vida da criança e importante para toda 

a sua vida, e nem sempre os professores sabem lhe dar com esta situação. Porque 

deve haver um processo de confiança entre ambos porque se trata de uma troca de 

informações, porém, nem tudo se resume em apenas problema de comportamento do 

aluno, muitas vezes a criança autista reflete os problemas da comunidade em que 

este vive. 

Destarte, os desafios e as conquistas vão surgindo a cada dia com as 

experiências, embora é sabido que deve haver programas de capacitação para os 

professores para que todos possam se adequar, aprimorando suas habilidades 

conforme suas limitações. 
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RESUMO 
O ensino presencial no Brasil sempre esteve em destaque. Tal modalidade trazida 
pelos Portugueses através dos Jesuítas para educar e alfabetizar os índios é 
pertinente até os dias de hoje. Com o avanço tecnológico, ao longo dos anos, foi 
possível verificar uma leve mudança nesse cenário, o ensino superior, por exemplo, 
passou adotar a modalidade EAD (Ensino a distância), mas a sua totalidade ainda 
correspondia ao ensino presencial, enquanto a educação infantil, o ensino 
fundamental e médio, apesar dos avanços serem significativos para todos, 
continuaram com seu modelo padrão de ensino. Entretanto, em 2020, a pandemia da 
Covid-19 gerou isolamento social, impactando diretamente no modo em que as 
escolas e unidades de ensino se organizavam, deixando como alternativa para a 
aplicabilidade do ensino as tecnologias e meios digitais, tornando-as 100% remotas. 
O presente artigo tem como objetivo geral analisar os desafios enfrentados por 
professores da unidade de educação básica que tiveram dificuldades para ministrarem 
suas aulas de forma remota. Levando em consideração que a modalidade de ensino 
a distância nunca foi utilizada por estes professores para a condução das aulas. Para 
o desenvolvimento do estudo será necessária a pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório e a de campo, sendo realizada a abordagem qualitativa. Como técnicas 
de coleta serão utilizados os dados oriundos da aplicação da entrevista em 
profundidade, com 3 professores, podendo ser da educação infantil, ensino 
fundamental ou médio, para a análise dos dados será utilizado o método de análise 
de discurso. Portanto, esse trabalho justifica-se pelos motivos acima citados – social, 
científico, original e pertinente – e também pela necessidade de pesquisa em lacuna 
teórica encontrada a respeito das dificuldades dos professores da educação infantil, 
do ensino fundamental e médio, frente às mudanças ocasionadas pela pandemia da 
Covid-19 e as alternativas que precisaram se adequar para darem continuidade ao 
ensino. 
 
Palavras - Chave: Dificuldades de adaptação. Ensino remoto. Pandemia da Covid-
19. Professores da educação básica.  
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Face-to-face teaching in Brazil has always been highlighted. This modality brought by 
the Portuguese through the Jesuits to educate and teach the Indians to read and write 
is relevant to this day. With technological advances, over the years, it was possible to 
verify a slight change in this scenario, higher education, for example, started to adopt 
the EAD (Distance Learning) modality, but its totality still corresponded to face-to-face 
teaching, while education elementary, middle and high school, despite the advances 
being significant for all, continued with their standard teaching model. However, in 
2020, the Covid-19 pandemic generated social isolation, directly impacting the way in 
which schools and teaching units were organized, leaving digital technologies and 
media as an alternative for the applicability of teaching, making them 100% remote. 
This article has as general objective to analyze the challenges faced by basic 
education unit teachers who had difficulties to teach their classes remotely. Taking into 
account that the distance learning modality was never used by these teachers to 
conduct classes. For the development of the study will be necessary bibliographical 
research of exploratory character and field, with a qualitative approach. As collection 
techniques, data from the application of in-depth interviews will be used, with 3 
teachers, which may be from kindergarten, elementary or high school, for data analysis 
the method of discourse analysis will be used. Therefore, this work is justified by the 
reasons mentioned above - social, scientific, original and pertinent - and also by the 
need for research into a theoretical gap found regarding the difficulties of teachers in 
early childhood education, elementary and high school, facing the changes caused by 
the Covid-19 pandemic and the alternatives that needed to be adapted to continue 
teaching. 
  
Keyword: Adaptation difficulties. Remote teaching. Covid-19 pandemic. Basic 
education teachers. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino presencial no Brasil sempre esteve em destaque, essa característica 

trazida pelos Portugueses através dos Jesuítas para educar e alfabetizar os índios é 

pertinente até os dias de hoje. Com o avanço tecnológico, ao longo dos anos, foi 

possível verificar uma leve mudança nesse cenário, o ensino superior, por exemplo, 

passou adotar a modalidade EAD (Ensino a distância), mas a sua totalidade ainda 

correspondia ao ensino presencial, enquanto a educação infantil, o ensino 

fundamental e o médio, apesar dos avanços serem significativos para todos, 

continuaram com seu modelo padrão de ensino (GROSSI, 2019).  

Entretanto, em 2020, o Governo Federal, por meio da Portaria Nº 188 editada 

pelo Ministério da Saúde “declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV)”.A pandemia da Covid-19 gerou isolamento social, impactando diretamente no 
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modo em que as escolas e unidades de ensino se organizavam, deixando como 

alternativa para a aplicabilidade do ensino as tecnologias e meios digitais, tornando-

as 100% remotas.  

Os aparelhos celulares, notebooks, a plataforma Google Meet, o Google 

Classroom, YouTube e WhatsAppforam alguns dos meios que os professores tiveram 

para se comunicar e transmitir o ensino para os seus alunos(ALMEIDA et al.,2020). 

Embora seja comum e de fácil acesso para os professores nos dias de hoje, enquadrar 

uma sala de aula/turma e fazer o acompanhamento dos alunos de forma remota 

necessita de esforços dobrados por parte dos professores, que precisaram ministrar 

a distância suas aulas e lidar com toda a tecnologia para o contato com os alunos.  

De forma muito rápida, diante da situação emergente trazida pela Covid-19 os 

professores tiveram que se adaptar aos meios sugeridos pelas escolas para dar 

continuidade as suas atividades. Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: 

quais foram os desafios enfrentados pelos professores que tiveram dificuldades em 

se adaptar ao ensino remoto? Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo 

geral analisar os desafios enfrentados por professores da unidade de educação básica 

que tiveram dificuldades para ministrarem suas aulas deforma remota. Levando em 

consideração que a modalidade de ensino a distância não era utilizada 

frequentemente por estes professores para a condução das aulas. 

É importante mostrar que o período pandêmico modificou o ensino brasileiro e 

com isso acabou afetando a maneira de ministrar as aulas dos docentes, o que por 

sua vez não deve ter sido uma mudança fácil para todos, tendo em vista que essa 

mudança era algo imprevisível e pode ter ocasionado uma serie de complicações, 

visto que o papel de ensino deveria continuar (MARQUES, 2021). Portanto, esse 

trabalho justifica-se pelos motivos acima citados – social, científico, original e 

pertinente – e também pela necessidade de pesquisa em lacuna teórica encontrada a 

respeito das dificuldades dos professores da educação infantil, do ensino fundamental 

e médio, frente às mudanças ocasionadas pela pandemia da Covid-19 e as 

alternativas que precisaram se adequar para darem continuidade ao ensino. 

Para o desenvolvimento do estudo será necessária a pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório e de campo, sendo realizada a abordagem qualitativa. Como 
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técnicas de coleta serão utilizados os dados oriundos da aplicação da entrevista em 

profundidade, com 3 professores convidados que atuam em níveis diferentes da 

educação básica e os resultados analisados por meio do método de análise de 

discurso. 

Para Noronha e Ferreira (2000, p. 191) a revisão bibliográfica “são estudos que 

analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um 

recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado-da-arte sobre 

um tópico específico”. Além de ser uma pesquisa exploratória, é também uma 

pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidade. Segundo Triviños (1987), a 

abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo 

como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. 

Em seguida, será realizada a pesquisa de campo, que por sua vez, caracteriza-

se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, 

realiza-se coleta de dados junto às pessoas, com o recurso de diferentes tipos de 

pesquisa (FONSECA, 2002). Dando sequência, ao estudo será aplicada a entrevista 

em profundidade, que de acordo com Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012), 

apresentam uma maior flexibilidade, permitindo ao entrevistado construir suas 

respostas sem ficar preso a um nível mais rigoroso de diretividade e mediação por 

parte do entrevistador, como acontece no caso do uso de questionário ou de uma 

entrevista totalmente estruturada. Por fim, para a análise dos dados será utilizado o 

método de análise de discurso que conforme Orlandi (2007, p. 26), tem como objetivo 

“à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido de significância para e por sujeitos”. 

Esse estudo está estruturado em três partes, além desta introdução. Na 

segunda parte está o desenvolvimento, focado especialmente nos conceitos, 

definições, características e abordagens sobre o tema e o objetivo. Na terceira e última 

parte são apresentados considerações finais do estudo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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O referencial teórico apresentado abaixo é a linha de pensamento que norteia 

o estudo que será produzido. Vale entender como pensam os estudiosos sobre o tema 

pesquisado, quais ideias os mesmos defendem. O desenvolvimento foi escolhido a 

partir de várias leituras referentes ao tema, analisando algumas fontes de pesquisas. 

 

2.1 OS DESAFIOS DE PRATICAR A DOCÊNCIA NO CENÁRIO PANDÊMICO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou 

estado de calamidade pública e isolamento social devido o contágio transmitido pela 

COVID-19, que ocasionou em tão curto tempo milhões de mortes em quase todos os 

países (WHO, 2020). No Brasil, além da grave crise sanitária, ainda passamos por 

profundas crises econômicas e políticas. Para tentar entender este momento, 

precisamos dialogar com um turbilhão de sentimentos, assim como, com teorias e 

práticas que possam nos ajudar a encontrar um pouco de ordem no caos. Neste caso, 

as teorias e práticas não nos auxiliam apenas a refletir sobre o momento da pandemia, 

e, em especial, sobre a educação em tempos de COVID-19, mas a produzir, no 

contexto da educação, outras possibilidades, outros acontecimentos, outros devires2. 

O que importa agora, não é “nem vencer o caos nem fugir dele, mas conviver com ele 

e dele tirar possibilidades criativas” (GALLO, 2008, p. 49). 

Com a emergência da pandemia, escolas precisaram se organizar para migrar 

para o ensino com o uso das tecnologias digitais. Esta migração gerou uma 

transposição de práticas e metodologias do ensino presencial para as plataformas 

virtuais de aprendizagem, o chamado ensino remoto, segundo Moreira e Schlemmer 

(2020, p. 9). 

A pandemia impôs grandes desafios para professores e estudantes, em 

especial, na educação básica. Como manter os vínculos com os alunos sem estar no 

mesmo espaço físico? Como utilizar as tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) para aprender e ensinar? Como utilizar estas tecnologias digitais em rede na 

educação em um país tão desigual quando o assunto é acesso à internet e conexão 

de qualidade? Estas são perguntas que nos inquietam e nos fazem pensar sobre 

novas educações (PRETTO, 2005), ou seja, outras possibilidades que possam 

superar o modelo tradicional, bancário (FREIRE, 2011) de educação.  
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Para Pereira (2020), durante a quarentena imposta pela COVID-19, como 

professora-pesquisadora, tenho vivenciado dois movimentos distintos, mas 

experienciados ao mesmo tempo: o de implicação e o de explicação. O primeiro, 

dobrando-me para dentro do problema, implicando-me no contexto da educação em 

tempos de pandemia, solidarizando-me com as famílias das vítimas e experimentando 

sentimentos de angústia, de medo, de tensão, de cobranças (do outro e nossas) para 

sermos produtivos e vivenciando as tensões próprias desta realidade. O segundo 

movimento é o de dobrar-me para fora, fazer o exercício exotópico (Bakhtin, 2000), 

ou seja, tentar fazer um exercício de estranhamento, de distância do problema para 

poder explicar os acontecimentos, o que foi e está sendo vivenciado por professores, 

no fazer docente, e por estudantes fora do espaço físico da escola. 

Apesar disto, não perdemos de vista o primeiro e fundamental princípio de que 

a formação de professores é antes uma práxis que uma teoria sobre uma prática. O 

ensino remoto tornou-se um desafio para esses profissionais que precisaram aprender 

na prática a usar as TIC para desenvolver as suas aulas. Segundo pesquisa do 

Instituto Península (2020), 88% dos professores nunca tinham ministrado aula de 

forma remota e 83,4% não se sentem preparados. O ensino remoto provocou um 

aumento do nível de ansiedade dos professores, além de sobrecarga de trabalho 

(PENÍNSULA, 2020). 

Muitos docentes entraram em verdadeiro “pânico” quando perceberam que as 

TDICs (Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação) estavam adentrando sem 

pedir nenhuma licença no ambiente acadêmico (FERREIRA, et al., 2021), mas para 

Nóvoa (2008) manter-se atualizado sobre as novas metodologias de ensino e 

desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns dos principais desafios 

da profissão de educador. 

 

2.2 O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  

A pedagogia ressalta a importância do relacionamento professor/aluno, o que 

faz a sala de aula o local ideal para ensino/aprendizagem, visto como uma relação 

(FREIRE, 1996; HUBERT, 1967; LARROYO, 1970; LIMA, 1970), além da importância 

do relacionamento para a construção do indivíduo e da sociedade, assim como citado 
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por Maturana & Varela (2005), que tratam da importância de que só criamos o mundo 

com os outros. O ensino remoto virou o novo normal. Em tempos de isolamento social, 

a presença do professor nas plataformas de ensino ministrando os conteúdos das 

aulas remotamente, é um exemplo dos recursos utilizados nas propostas de educação 

à distância emergenciais adotadas por muitas instituições de ensino públicas e 

privadas para que as aulas não fossem totalmente interrompidas. .(FERREIRA, et al., 

2021). 

O aumento da jornada de trabalho dos professores foi significativa segundo a 

pesquisa, mediante a necessidade de eles aprenderem a utilizar novos recursos 

tecnológicos, preparar e elaborar materiais para as aulas on-line, ter que adaptá-los 

para entregar por meio impresso aos alunos sem acesso a recursos tecnológicos, 

além do horário de atendimento aos alunos por via telefone, aplicativos e apostila. 

Esses e vários outros aspectos não mencionados contribuíram para o aumento das 

horas de trabalho dos professores que atuam em todas as etapas de ensino, 

principalmente, na Educação Básica (GESTRADO, 2020). 

Para Pereira (2020), o ensino remoto emergencial, proposto pelos órgãos 

governamentais para garantir o acesso ao ensino em meio à pandemia, em tempo-

espaço distinto, requer planejamento específico, materiais apropriados elaborados 

com conteúdo que atendam a essa estratégia. Nesse aspecto espacial, é diferente o 

ensino presencial quanto às formas de acompanhar os alunos e, por conseguinte, 

realizar as atividades necessitaram de adaptações. E como dito, os professores não 

estavam preparados para essa forma de atendimento. O pensar sobre os aspectos 

temporais exigem reflexão e busca de novas formas para atender os alunos, as 

famílias e a comunidade escolar.  

Segundo dados da PNAD (IBGE, 2018), 20,9% dos domicílios brasileiros não 

têm acesso à internet, isso significa cerca de 15 milhões de lares. Em 79,1% das 

residências que têm acesso à rede, o celular é o equipamento mais utilizado e 

encontrado em 99,2% dos domicílios, mas muitas famílias compartilham um único 

equipamento. Outra realidade que não podemos desconsiderar é que as casas das 

classes médias e alta têm uma estrutura privilegiada para o desenvolvimento de 

atividades escolares. Porém, as residências das classes populares se configuram, em 

geral, com poucos cômodos onde convivem várias pessoas, tornando-se difícil a 
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dedicação dos alunos às atividades escolares. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 

(CETIC, 2019) mostra que 11% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm 

acesso a internet, correspondendo a 3 milhões de pessoas, sendo que 1,4 milhão 

nunca acessou a rede. Estes dados enfatizam um dos desafios da educação no 

período da pandemia, que é o acesso das pessoas à rede internet banda larga para 

continuarem aprendendo e ensinando. 

Para além do acesso à rede de Internet, e a equipamentos como computadores 

e celulares, é necessário investir na formação dos professores para lidar com essas 

tecnologias, pois muitos professores em exercício na educação pública não são 

letrados digitalmente. Freitas (2010) conceituam Letramento Digital como: “O conjunto 

de competências necessárias para que o indivíduo entenda e use a informação de 

maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e 

apresentada por meio do computador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, 

muitas vezes compartilhados social e culturalmente”. (FREITAS, 2010, p. 339). 

Embora todos os profissionais da educação tenham se esforçado para manter 

a proximidade entre professores e alunos através de encontros virtuais, chats com as 

turmas para tirar dúvidas através do aplicativo WhatsApp e aulas on-line via Google 

Meet, a Pandemia de Covid-19 impôs aos estudantes e professores um 

distanciamento extremamente nocivo a ambas as partes através do Ensino Remoto e 

Emergencial (ERE), inviabilizando ainda mais o acesso ao frágil sistema público de 

educação do país. Para Behar (2020). 

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No que concerne às práticas durante o ensino remoto, a professora X explicou 

em sua entrevista que é formada em Pedagogia e Pós Graduada em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica, está a mais de 20 anos na docência, sendo 3anos na 

coordenação pedagógica e 17 anos ministrando aula na Rede Municipal e Estadual 

no ano de 2020 quando o país praticamente parou. As instituições de ensino fecharam 

por causa da pandemia, ela teve pouco tempo para pensar de que forma e qual 

modelo de ensino utilizaria para que os seus discentes tivessem um bom ensino e 

tirassem o máximo proveito dele. 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Sua primeira preocupação era com o acesso dos seus discentes, por ser 

professora de rede pública sabia que o acesso a internet, celular, computador seria 

um grande obstáculo para os seus alunos. Após o susto do fechamento da escola, a 

professora X que se declara analfabeta digital, se auto corrige e diz que sabe buscar 

um vídeo no Youtube, percebeu que teria um grande desafio pela frente. Com a 

pandemia ela informa que teve muito medo porque não tinha o hábito de utilizar as 

ferramentas digitais,mas que nunca pensou em desistir. 

A professora X informa que a instituição e a Secretaria Municipal de Educação 

ofertaram muitos cursos, e com a ajuda dos familiares e colegas de trabalho foi 

buscando seu crescimento digital, pois no momento era o que lhe cabiase adequar. 

Os cursos foram de bastante valia, mas pra X quem não tinha conhecimento o tempo 

foi muito pouco, para tudo que era necessário aprender. Então ela começou utilizando 

oYoutube por ser uma plataforma gratuita, foi uma das ferramentas mais utilizada por 

X, o tempo dos vídeos eram grandes então ela utilizou o aplicativo AZ Screen 

Recorder para fazer a redução. 

Ela observou que vídeos curtos prendiam a atenção dos alunos e ajudava os 

pais já que utilizaria menos dados móveis. Os vídeos eram postados no Whatsapp 

que foi o meio utilizado para ter um contato com seus alunos e pais. Era o instrumento 

que tinha para ter os alunos comigo sem termos um horário definido era no tempo que 

os pais podiam ceder o seu celular para o uso dos filhos. Muitos respondiam as 

atividades no horário do almoço ou a noite e queriam que eu desse a devolutiva 

naquele momento pois não saberiam quando poderiam pegar no celular novamente. 

A docente X declara que um grande problema foram os pais, devido a 

dificuldade do retorno e até interesse na educação, no conferir a lição na devolutiva 

dos pais. X não esperou e fez um grande investimento com a aquisição de um 

computador atual, microfone uma internet de qualidade, um celular com maior 

quantidade de armazenamento, bancada para computador,caixa de som, materiais 

para enfeitar a sala de estar dela,local que ela utilizava para gravar os vídeos com os 

conteúdos que eram postados no whatsapp. Ela achou que com um bom equipamento 

e uma boa estrutura traria os alunos para perto mesmo estando tão longe. 
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A ajuda financeira ofertada pela Prefeitura Municipal de Aracaju chegou 

tardiamente, pois o auxílio só foi liberado agora no momento em que estamos 

retornando para sala de aula e o investimento que fiz no ínicio da pandemia para 

ministrar minhas aulas não poderão ser recuperados, já que a verba é para compra 

de materiais e não para o pagamento dos materiais adquiridos no ínicio da 

pandemia.Foi um investimento que fui obrigada a fazer para que pudesse ministrar 

minhas aulas da melhor forma possível e não terei o retorno.  

A professora X se declara tímida e diz que na hora de gravar, foi forçada a ser 

atriz, me fantasiar, ser dançarina, colocar uma música, criando cenários, buscando 

objetos de dentro de casa como panela, colher de pau me transformando para o 

momento. É muito difícil ministrar para uma câmera, sem perguntas, interrupções, 

sem aquela energia que só a sala de aula nos traz. É foi nessa hora que percebi que 

o professor tem que ter empatia ao chegar na escola encontrava com os pais que 

foram receber o auxilio merenda e me contavam que o o filho não entrou na aula 

porque está sem internet e eles não podia dizer quando iria colocar por falta de 

dinheiro. 

Para X a pandemia tá aí tá matando pessoas está tirando a condição de 

trabalho, a condição da pessoa se alimentar e eu quero atingir esta família, então até 

a forma de você falar,a forma de você chegar para famílias e cobrar eu precisei minha 

readequar, porque às vezes o exigir não é o que vai te dar o retorno, a sua 

compreensão as vezes te dar um retorno muito melhor, porque você querer chegar 

com dados com números e dizer 70% da minha turma está fazendo,mandando as 

atividades por obrigação, não quero que eles aprendam as atividades absorvam os 

conteúdos. 

A professora X acrescenta: 

Eu creio que a presença do professor é insubstituível, o dia a dia a 

prática, não desmerecendo o ensino EAD, mas o fato de você estar ali 

mandar fazer ou apagar, você está vendo e hoje vejo alunos que não 

estão sabendo pegar no lápis, a educação é uma rotina que às vezes 

a família não pode acompanhar e vejo que eles tiveram um retrocesso 

o vocabulário estar infantilizado sem saber cores e coisas básicas, tem 

alguns que é o primeiro ano escolar que tem seis anos. A falta da 

devolutiva por ser por um vídeo ou foto da criança executando a 

atividade era muito pouco pra dizermos que ele estava mesmo 
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aprendendo, brilho do olhar do aluno aquele corpo a corpo é a algo 

que não tivemos. 

 

Hoje X acredita que a modernidade “digital” completa muito a outra, era algo 

que o professor precisa fazer com que abra sua mente, que você não fique pra trás 

do seu aluno, o professor tem que se encaixar já que foi obrigado por causa da 

pandemia, como teve professores que rejeitaram e deixaram de fazer um bom 

trabalho, foi e é difícil dar aula dentro da sala e dar atenção para quem estar em casa. 

Cabe ao discente focar e saber que o novo assusta mais quando queremos damos 

conta.  

Ainda segundo a docente X em casa ela precisa ter disponibilidade porque se 

a gente não estava vindo para escola a gente tinha que ter esse momento, porque era 

o nosso trabalho. Nós não estávamos de férias nem afastada do emprego, a 

responsabilidade continuou também então de qualquer forma dentro da minha casa, 

no quintal ou na escola teria que assumir a responsabilidade, cuidado de saber que 

posso e vou dar o meu melhor para os meus alunos. 

A realidade vivida pela professora Y, ela destacou que é formada em 

Pedagogia lecionando por 3 anos e formando-se em Serviço Social ficando um 

período concomitante e optando pela segunda área, onde permaneceu por 18 anos 

fora da sala de aula, retornando a 8 anos sendo 2 anos como coordenadora e 6 anos 

como professora do 3° ano do ensino fundamental da rede municipal.  

A professora Y descreve esse momento de pandemia e a dificuldade em 

adaptar ao mundo e a esse momento de afastamento social como o grande primeiro 

baque, tendo que se reorganizar o planejamento para dar aula remotamente. Ela 

pontua também que o maior problema foi a falta de recursos tecnológicos, pois ela 

teve que utilizar os seus meios como o seu computador, celular, internet, o plano 

telefônico,pois a ajuda financeira só foi disponibilizada agora no momento em que 

estamos retornando para sala de aula e paralelo a isso, os alunos que não tinham 

acesso ao celular ou computador e quando tinham não tinham os dados móveis.  

A docente Y declara que a qualificação por meio da rede de ensino pra ela foi 

exagerada, o que ela precisava era a prática e que no momento não era possível. A 
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professora Y fala que o medo de não conseguir se adaptar a esse modelo de ensino 

foi muito grande, mas que o apoio da escola fez com que ela confiasse na sua 

competência e enfrentasse este grande desafio e conseguisse se adaptar. Dentro de 

casa foi muito complicado para que seus filhos e marido entendessem que Y não 

estava de férias e que precisaria do apoio e compreensão deles e que sua presença 

dentro de casa não a eximiu da responsabilidade e compromisso com os seus alunos. 

Ela delimitou momentos nos quais era dona de casa, professora, mãe, mulher 

e esposa mesmo que não fossem seguidos literalmente. Trouxe também os filhos para 

que te ajudassem a ligar a câmera, a postar os vídeos, a gravarem os vídeos com ela 

e sendo o apoio digital e emocional necessário dentro de casa. O marido de Y teve 

Covid e foi muito grave, ficou hospitalizado e ela continuou ministrando suas aulas, 

após ela descobriu uma doença que se chama Astenia que um dos sintomas é visão 

embaçada e turva que pode ser intensificada pelo estresse, mas com o tratamento 

tenho certeza que pararei de dar aula.  

Hoje a minha rotina está voltando ao normal porque sei o horário que estou na 

escola, o do almoço o do fim de semana, digamos que estou com 50% pois tenho 8 

alunos ainda de forma híbrida. Por ministrar aula em uma escola pública ela percebeu 

que o acesso teria que ser o mais e econômico possível para os seus alunos, ela 

utilizou o AZ Screen Recorder onde gravava as aulas o mais rápido possível ou o 

Youtube passava algum vídeo e postava no WhatsApp que passou a ser o local que 

ela tinha o contato mais frequentes com os alunos. 

A professora Y relata que pouco utilizou o Meet por causa da limitação dos 

dados móveis que os alunos tinham. Sempre buscando que as aulas não ficassem 

monótonas, que os discentes ficassem o mais presente possível. Hoje um pouco mais 

adaptada ela grava as aulas em casa e posta quando chega à escola, mas é muito 

complicado você conseguir conciliar, porque tem que dar atenção aos dois públicos 

ao mesmo tempo. Y sente que com modelo de ensino o Hibrido a carga dos 

professores multiplicou por quatro, chegou a adoecer por não querer deixar os alunos 

com o suporte nos conteúdos e pensar que eles estão perdendo muito mais do que 

ela.  
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A carga horária tem que ser cumprida, pois é preciso seguir a normativa, mas 

com o retorno para o ensino presencial verificou a urgência de focar em língua 

portuguesa e matemática, pois estar sendo o grande déficit deles. A pouca leitura, a 

dificuldade com soma, multiplicação, divisão e subtração que já era compreensivo no 

ensino hibrido ficou indubitável com este retorno. A professora Y disse que esta 

determinada a ajudar seus alunos para que eles se desenvolvam o máximo possível.  

A professora Y acrescenta: 

Tenho utilizado jogos de palavras de forma lúdica tenho alunos do 

3°Ano do Ensino Fundamental que não conhecem as letras, pouco as 

vogais e o nome dele, eu tenho que cumprir o planejamento que já foi 

de certa forma simplificado esse ano que estamos trabalhando 

baseado em atividades focais são conteúdos que foi extraído e 

reduzido que não posso deixar de trabalhar no 3° ano porque eles irão 

precisar no quarto, sendo que o tempo todo eu tenho que retorna para 

trabalhar conteúdos mais básicos como leitura. 

A professora Y desabafa: Os alunos retrocederam e me pergunto que tipo de 

ensino eu repassei para meus alunos, se eu na realidade não consegui me adaptar 

explorar o máximo possível das plataformas digitais ou pela dificuldade financeira dos 

meus alunos ou a falta de interesse, apoio ou falta de tempo dos pais que não foi o 

suficiente acabo questionando tudo que falei, mas penso na saúde já que perdi tantas 

pessoas próximas a mim com certeza é um conflito muito grande que quero ser a 

melhor professora para meus discentes. 

A professora Z é formada em História e Arquitetura e Urbanismo começou a 

lecionar no Estado em 2009, em cinco salas de aula com alunos do 6°ano do ensino 

fundamental, vivenciando um contato com alunos de classe baixa e lidar com o 

comportamento dos adolescentes e foi neste momento que percebeu ter feito a 

escolha de profissão correta. Hoje leciona História em uma instituição particular para 

o ensino fundamental maior e ensino médio.  

Por lecionar anteriormente para alunos da rede pública e as ferramentas digitais 

não serem acessíveis paras os alunos diz que se acomodou não se importava em 

conhecer o mundo digital. Logo que entrou na rede privada percebeu que teria que se 

enquadrar neste novo modelo de ensino, pois eles utilizam a plataforma Plurall e 

através dela os alunos, professores e gestores podem acessar o material didático de 

qualquer localidade e se comunicarem. 
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Neste momento chegou à pandemia e Y constatou que teria que enfrentar 

vários obstáculos, desde me aperfeiçoar, de olhar para câmera, de me ouvir, dar 

atenção aos alunos, lidar com todas as plataformas desde a do GoogleMeet, o 

Youtube, ClassDojoe o Plurall que era de uso interno. Y diz que é mediana que se 

descobre a cada momento que entra na web, ficando mais prática e natural na 

execução das suas aulas. Y conta que teve que fazer investimentos em materiais para 

poder ministrar suas aulas de casa: 

Comprei um computador, um fone, escrivaninha, mesa de apoio, isolei um 

quarto, contratei um pacote melhor de internet, foram investimentos que não terei o 

retorno financeiro, pois a instituição privada não se sentiu responsável pela aquisição 

desses materiais como a rede pública mesmo tardiamente. 

Segundo Y o apoio da instituição não foi suficiente, eles já tinham a plataforma 

Plurall, mas não tinha pessoas preparadas para o uso desta plataforma, eles tiveram 

que aplicar um curso prático com esses profissionais para que eles ministrassem o 

curso de uma semana para os professores e que eles aprendessem, pois cada 

professor só utilizava para uma atividade específica eu só utilizava para baixar slides. 

Aprendi na força de vontade, perdendo noites porque o curso não era suficiente. 

Passei vários dias me gravando ministrando aula para o espelho tentando perder a 

minha timidez que me afetou muito nesse novo modelo proposto.  

Na primeira semana que retornamos após o fechamento por causa do Covid, 

com as aulas de forma hibridas, notamos que as aulas gravadas não estavam fluindo, 

a devolutiva por parte dos alunos não satisfatórios e mesmo com o curso eu não 

consegui postar sozinhas as aulas, precisando de ajuda. A instituição modificou a 

forma e começamos a lecionar ao vivo, verificamos que os alunos tinham mais 

interação, eram mais participativos, ligavam a câmera mostrava as atividades 

executadas respondendo chamada, as dúvidas eram sanadas no exato momento da 

pergunta. 

Por ser muito tímida, em frente às câmeras, esse modelo de aula me ajudou a 

romper essa barreira. Hoje conto com a ajuda dos próprios alunos para ligar o Meet 

passar um slide, dizer que tem uma pergunta no chat. Não me sinto totalmente segura, 

porque tudo se reformula, o medo está presente em todos os momentos, mas vejo 
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que com todos percalços consegui me manter nesta pandemia uma profissional 

melhor, um olhar mais apurado, ter uma empatia com alunos e colegas de trabalho. 

Explica a professora Y: 

Que presenciou uma colega de trabalho que participou de todas as 

reuniões, do curso que se esforçou muito e quando foi entregar o 

planejamento das aulas foi demitida por não conseguir se adequar e 

adaptar a esse modelo de ensino e foram demitidos por não se moldar 

e que isso a motivou a fazer cursos por conta própria, se qualificar, por 

medo de perder seu emprego e por saber que sua profissão dependia 

desta adequação, pois acredito que mesmo todas instituições 

retornando para o presencial esse novo modelo de ensino não será 

extinto principalmente na rede privada de ensino. 

Segundo Y trabalho do docente dobrou que o tempo diminuiu para tudo que 

era cobrado pela instituição, os pais e os alunos tendo em vista que era algo novo 

para todos. O retrocesso dos alunos é nítido e notório, observasse que até o tempo 

de entendimento dos alunos estarem mais lentos. Cabe ao docente tentar reverter 

essa dificuldade que essa pandemia nos trouxe. O que Y observa é que os alunos da 

rede privada mesmo parando o ensino por pouco tempo, baseando-se na rede 

pública, que essa dificuldade existe de forma geral.  

Portanto o que se pode observar a partir das respostas das professoras é que 

se antes da pandemia a educação estava obsoleta e alguns professores estavam 

acomodados com a rotina de ministrar aula no quadro. Eles tiveram que se adaptarem 

ao novo desafio imposto pelo cenário pandêmico, que é a modalidade de ensino 

Híbrido e Remoto, algo novo tanto para os professores quanto para os alunos. O 

acesso digital por parte dos alunos e a falta de habilidade dos docentes com a 

tecnologia, mostra que a educação necessita de investimentos, com capacitação dos 

professores e distribuição de equipamentos tecnológicos para as escolas e alunos.  

No entanto, mesmo com investimento em recursos tecnológicos ficou evidente 

a necessidade do retorno das atividades propostas pelos professores, às 

aprendizagens nas aulas remotas foram muito abaixo do esperado pelos docentes. 

Esse fato só pode ser percebido agora com o começo do retorno do presencial, os 

professores visualizaram o retrocesso dos seus alunos durante todo esse período 

pandêmico, porém, o retorno das aulas presenciais precisa ser com segurança, 

respeitando todos os protocolos sanitários.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de ensino presencial é utilizado nas escolas brasileiras, porém com 

a crise sanitária mundial do Covid-19, ele precisou passar por profundas 

transformações e migrar para o ensino remoto emergencial, um desafio para todos os 

profissionais da área de educação, para os alunos e pais. A comunidade escolar não 

estava preparada, para o ensino remoto, pois a realidade das escolas públicas é muito 

diferente das escolas particulares. Nas instituições de ensino públicas chega a faltar 

o básico e levar os professores para dentro das casas dos alunos, através de aulas 

online exigiu esforço e dedicação de todos.  

Mas, notou-se através do relato das professoras participantes dessa pesquisa 

que faltou investimento por parte dos governantes para que os professores 

realizassem as suas funções de suas casas. As docentes tiveram que custear desde 

equipamentos eletrõnicos até manutenção de internet para poderem ministrar as suas 

aulas. Além disso, um dos desafios enfretados pelas professores foi saber manusear 

os recursos tecnológicos, elas não possuiam familariedade com essas ferramentas. E 

precisaram aprender ao mesmo tempo em que lecionavam. 

No entanto, mesmo com as aulas remotas ficou evidente a importância das 

aulas presenciais, pois muitos alunos não tiveram acesso as aulas, os pais não tinham 

disponibilidade para orientar e até mesmo condições financeiras para comprar um 

equipamento para os seus filhos estudarem. O desafio é fazer com que esses alunos 

melhorem a sua aprendizagem e que os governanentes criem políticas públicas de 

acesso digital tanto para os professores quanto para os alunos. 
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ANEXO 

Roteiro de entrevista: 

Por questões éticas, os professores que irão participar desta entrevista serão 

identificados com as respectivas numerações abaixo. 

Professora(o): 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )  

Faixa Etária: 18 a 25 ( ) 26 a 33 ( ) 34 a 41 ( )  

 42 a 50 ( )   Acima de 50 ( ) 

1) Conte um pouco sobre a sua formação e sobre a sua experiência como 

docente/professor(a)? 

2) Quais foram os desafios enfrentados e dificuldades para se adaptar ao 

ensino remoto durante a pandemia do Covid-19? 

a) Com relação à familiaridade com a internet: 

b) Com relação com as plataformas para a aplicação das aulas: 

c) Com relação à conciliação do uso tecnológico ao mesmo tempo em que 

ministra a aula: 

d) Com relação à didática utilizada nesse novo mecanismo utilizado: 

e) Adaptações necessárias e investimentos (construção de quarto compra de 

microfone, computador...): 

3) Teve algum apoio (escola, amigos, família, capacitação)? 

4) Pensou algum momento em desistir? Por quê? 

5) Por ministrar as aulas de casa quais os problemas/dificuldades você precisou 

enfrentar? 

6) Quais foram as lições que aprendeu durante esse período remoto? 
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7) Após essa experiência na pandemia você acha que as aulas deveriam 

permanecer remota, presencial ou híbrida? 
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RESUMO  

A concepção de um modelo de escola tradicional vem se desmembrando a partir de 
vários pressupostos que no decorrer de transformações políticas, sociais, 
educacionais e a ideia de uma instituição que só traz resultados que ficaram no 
passado e o futuro está se constituindo em uma escola significativa para os alunos. A 
vivência de uma escola nos proporciona desafio que depende da cooperação de todos 
levando em consideração o ponto de vista dos envolvidos para a solução de eventuais 
problemas da instituição. Este texto pretende analisar como o pedagogo pode 
contribuir nas tomadas de decisões na escola pública além de identificar os pontos 
negativos e positivos da gestão democrática. O estudo realizado através de 
levantamento bibliográfico, tais quais: Bartinik (1993), Garrido (1988) e Libâneo 
(1984). Dessa forma foi verificada que uma gestão democrática depende de todos 
envolvidos e que o pedagogo através de suas experiências teóricas e práticas lidem 
com a dinâmica da escola conhecendo o ponto de vista de todos que estão inseridos.  

Palavras-chave: Desafios. Escola. Gestão democrática. Pedagogo.  

  

ABSTRACT  

The conception of a traditional shool model has been dismantled from various 
assumptions that, in the course of political, social, educational transformations, and 
the idea of an institution that only brings results that were in the past and the future is 
becoming a significant school. For students. The experience of a school provideus us 
with a challenge that depends on the cooperation of everyone, taking into accont the 
point of view of those involved in solving any problems at the instituin. This text intends 
to analyze how pedagogues can contribute to decision-making in public schools, 
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inadddition to dentifyin the negative and positive aspects of democratricmanagement. 
The study was carried out through a bibliographic survey, such as: Bartinik(1993), 
Garrido(1988) and Libâneo(1984). Thus, it was verified that a democratic management 
depends on everyone involved and that the oedagogue, through their theoretical and 
practical experiences, deal with the dvnamics of the school, knowing the point of view 
of everyone involved.  

Keyword: Challeng. School. Democratic. Management. Pedagogue.  

 

1 INTRODUÇÃO  

O pedagogo pode agregar seus aprendizados e experiências para resoluções 

de eventuais problemas junto com o gestor para o acolhimento desses alunos, pois 

com a ajuda de todos do âmbito escola possa melhorar no convívio e tragar resultados 

mais satisfatórios tantos para os profissionais como também para os alunos, porque 

o espaço da escola é local de aprendizagem e para isso acontecer precisa acompanha 

as inovações e se dedicar ao máximo em prol de uma educação de qualidade.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do pedagogo no 

processo da gestão democrática. Pois surgiu do desejo de repensar o processo da 

gestão democrática nas escolas públicas, buscando compreender como o pedagogo 

pode contribuir para melhorar a dinâmica escolar de formar significativa. Diante das 

transformações o modelo de gestão democrática nas escolas vem se instalando cada 

vez mais quando o gestor tentar ouvir todos os funcionários para tomadas de decisões 

seja no setor financeiro, serviços básicos ou no setor da educação, por consequência 

dessas atitudes tende a melhorar o desenvolvimento de ensino e aprendizagem dos 

alunos, assim como possam ampliar suas menções de mundo.  

Com o objetivo de conhecer o que é gestão democrática. Identificar os pontos 

positivos e negativos da gestão escolar democrática. Como também, abordar os 

desafios dos pedagogos na gestão democrática. O fato que é importante compreender 

essas tomadas de decisões e conhece-las, pois, ainda se encontra escolas presentes 

com gestão tradicional e por muitas vezes o pedagogo é direcionado somente 

assuntos da sala de aula, sendo que ele poderia contribuir ainda mais.  

Garrido (1988, p. 117) nos diz que “é preciso pensar em orientação que 

responda às necessidades da escola hoje, para daí resgatar o que da teoria e da 
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prática dos orientadores pode ser colocado a serviço dessa escola”. Já que temos em 

mãos alunos ativos e inquietos que dominar a tecnologia de forma surpreendente e 

apesar de ter acesso a vários mecanismos de estudo ainda se sentem confuso no seu 

papel na escola, e as escolas sentem despreparadas para recebe-los da melhor 

maneira com intuito de extrair o melhor, por sua vez cabe os gestores incentiva seus 

profissionais a buscar formação continuidade para atender essas diversidades e os 

professores ir atrás para acompanhar seus alunos , por consequência melhora o 

ensino e diminuir os índices de evasão e repetência.  

De acordo com Libâneo (1984), a escola tem papéis para cumprir que interfere 

diretamente no meu social, pois no decorrer dos anos houve tendências pedagógicas 

classificadas como pedagogia liberal 48e pedagogia progressista49, que chegaram nas 

escolas e foram aplicadas com intuito de obter resultados satisfatório para todos e 

melhora a relação entre professor- aluno, aluno- escola, desse modo explanado 

subsidio teóricos e metodológicos para uma ação pedagógica que promova 

democratização do ensino e assume uma transformação social, com intuito de 

ultrapassar as necessidades existentes promovendo autonomia aos alunos para 

encarar a realidade em que está inserida seja nas classes menos favoráveis ou não.  

Conforme Bartinik (1993), precisamos repensar sobre nossa educação devido 

a influência da crise econômica, política, social e cultural que atinge a escola como 

um todo, e como o educador pode contribuir tanto no trabalho docente como na 

vivência social do aluno através de uma mediação entre todos envolvidos da escola, 

visto que isso só é possível em um sistema de gestão democrática para efetivação do 

seu trabalho pedagógico em que não haja impedimento em suas práticas que seja 

necessárias, e possa haver mediação entre gestor, coordenado e pedagogo para 

juntos entra em um consenso.  

 A justificativa para este trabalho é diante da ideia tradicional do pedagogo em 

sala de aula, desvincular para uma ação mais ativa do pedagogo nas tomadas de 

decisões e questionamentos que pode surgir no decorrer do meio social em que a 

 
48 O termo liberal não tem o sentindo de “avançado”, “democrático”, “aberto”. A doutrina liberal apareceu como justificativa do 
sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuas na sociedade, estabeleceu uma 
forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade de 
classes. (LIBÂNEO,1984)  
49 O termo “progressista”, emprestado de Snyders, é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise 
crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. (LIBÂNEO, 1984)  
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escola está inserida promovendo a qualidade no ensino e alternativa para eventuais 

problemas da realidade em que a instituição está inserida, pois para obter um melhor 

desenvolvimento em uma gestão democrática que dá espaço para seus profissionais 

trabalharem é preciso dividir para somar.  

A metodologia aplicada foi a pesquisar bibliográfica por meio de livros, artigos 

e sites que tratam esses questionamentos, e nos dará auxilio para compreensão da 

realidade e chegar na discussão final deste trabalho que trata sobre o papel do 

pedagogo na gestão democrática e suas contribuições no desenvolvimento da 

dinâmica escolar mais agradável para todos evidenciando a solidariedade, equidade 

para contribuir no caminho de vida do aluno como também um fazer pedagógico mais 

eficaz e qualitativo que atendar a realidade em que a escola está inserida.  

  

GESTÃO DEMOCRÁTICA: DIVIDIR PARA SOMAR  

Atualmente o modelo de gestão democrática está se inserido cada vez mais 

nas escolas públicas pois com as transformações políticas, econômicas e sociais 

constituirão isso, e os alunos por sua vez não são mais os mesmos de décadas atrás 

e para acompanha-los as escolas vem se adaptando aos novos conceitos de ambiente 

que propicie educação mais efetiva no processo de ensino e aprendizagem. Levando 

em conta que o modelo tradicional se perpetuou por muitos anos nas escolas públicas, 

em que se constitui em um sistema autoritário.  

  

A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido 

marcada pelas tendências liberais nas suas formas ora conservadora, ora renovada. 

Evidentemente tais tendências se manifestaram, concretamente, nas práticas 

escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que estes não se 

deem conta dessa influência. (LIBÂNEO, 1985, p. 21).  

  

Diante disso surgiram várias concepções sobre o que a escola quer propor para 

formação dos alunos, seja prepara-los para o meio profissional ou não pois as 
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instituições têm seu papel fundamental, que por muitas vezes precisar se sobressair 

a o sistema de funcionamento que no decorrer de diversas situações precisar de uma 

organização eficaz pensando nisso constituíram de acordo com Libâneo (1985, p. 21), 

“utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes 

sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e 

progressistas.”  

Por muitas vezes o sistema de funcionamento de uma escola está 

caracterizado no regimento escolar, pois quando o gestor incentiva a participação de 

todos para definir o que a escola quer levar como objetivos ele está praticando gestão 

democrática, nesse sentindo é importante que o gestor conheça seus funcionários e 

do que eles são capazes para agregar nas tomadas de decisões que por muitas vezes 

são eles que conhecem mais a dinâmica da escola podendo assim ajudar o gestor 

que diante de várias pendencias deixe passa por despercebidos eventuais problemas.  

Segundo Pimenta (1988) a função principal da escola é transmitir o 

conhecimento por ela apropriado, já que por decorrência de diversas situações a 

participação é fundamental como se falar em gestão escolar democrática, pois é nos 

PPP’s (Projeto Político Pedagógico) que está inserido o que a escola que propor como 

objetivos, missão, dados sobre a aprendizagem, recursos, diretrizes pedagógica, 

plano de ação e clientela que são os alunos e comunidade, que pode interagir para 

entrar em um consenso em prol da melhoria da escola, visto que todos têm vivencias 

diferentes para atribuir nesse momento e trazer benefício para comunidade escolar.  

Segundo a LDB 9.394/96, configura a Gestão Escolar, em seu art. 14, da 

seguinte maneira:  

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I participação dos 

profissionais da educação na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola; II Participação das comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996).  

Contudo, apesar de estar na constituição ainda há desafios a serem encarados, 

como profissionais que tem em seu discurso gestão democrática, mas não pratica por 

não se adaptarem à é essa nova realidade, pois é fundamental a transparência para 

quem optar por esse tipo de ambiente de trabalho tem que usar em sua didática e nas 
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tomadas de decisões, Na Constituição Brasileira de 1988 traz em seus artigos 

referência de gestão democrática a saber:  

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II 

- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o ensinamento, 

a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e existência e instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - 

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia 

de padrão de qualidade. (BRASIL,1988).  

 

Portanto na gestão escolar participativa, o assunto vai além da coletividade, 

pois é preciso divisão de atividade e responsabilidade dos integrantes para não 

sobrecarregar um ao outro, desenvolver resultados agradável para todos 

principalmente para os alunos um ensino contextualizado a sua realidade, sendo que 

isso só é possível quando tem gestores que dão aberturas aos seus funcionários e 

comunidade para dividir suas opiniões.  

  

CONTEXTO GERAL DOS PEDAGOGOS NA ESCOLA PÚBLICA  

O início relativo da educação na vida das crianças e quando elas ingressão em 

uma instituição pública ou particular, lembrando que a mesma traz consigo sua vasta 

experiência que também pode ser chamada de educação, mas quando elas 

completam uma certa idade elas precisam estar inseridas em uma escola para obter 

conhecimento especifico das áreas de competências, visto que isso só é possível com 

um profissional devidamente capacitado que tenha cursado preferencialmente o curso 

superior de pedagogia, direcionado ao magistério de ensino e aprendizagem, pois o 

pedagogo apesar de suas diversas funções esta é a que tradicionalmente 

conhecemos e que geralmente traz uma renda mais viável para os formados nessa 

profissão que é trabalhar em sala de aula.  
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Os pedagogos são profissionais necessários na escola: seja nas 

tarefas de administração (entendida como organização racional do 

processo de ensino e garantia de perpetuação desse processo no 

sistema de ensino, de forma a consolidar um projeto pedagógico-

político de emancipação das camadas populares), seja nas tarefas 

que ajudem o(s) professor(res) no ato de ensinar, pelo conhecimento 

não apenas dos processos específicos de aprendizagem, mas 

também na articulação entre os diversos conteúdos e a busca de um 

projeto pedagógico político coerente. (PIMENTA, p.151).  

Diante das palavras da autora, as funções principais é envolver os sujeitos em 

ações educativas que facilite o trabalho pedagógico, visto que isso só e possível 

quando se tem um professor atuante em sala, ou em outros espaços da escola, por 

isso é de extrema importância, profissionais capacitados adequadamente como 

também tenha subsidio suficiente tanto teórico como prático, pois a demanda exigir o 

máximo de suas sabedorias e pesquisar, além de ser empático para ouvir elogios, 

opiniões e críticas, em prol do desenvolvimento da escolar.  

Dessa forma, o pedagogo pode agir em diversas áreas como coordena 

reuniões e grupos de estudos reflexivos para entender a problemática da escola e 

promover o incentivo aos estudos, ser mais participativo na elaboração do PPP e 

colaborativo nas tomadas de decisões do regimento escolar, desenvolver ações que 

envolva a comunidade e familiares em prol do desenvolvimento de ensino 

aprendizagem, elaborar atividades a apresentar a coordenação.  

Portanto, isso só é possível em um trabalho coletivo em uma gestão 

democrática, o pedagogo tem o compromisso de zelar pela democratização escolar, 

e agir em prol dela já que nas escolas públicas eles tem a brecha suficiente para 

desenvolver um bom trabalho em sala de aula, como em outras áreas, pois o aluno 

chega a escola com intuito de ampliar seus conhecimentos, e o pedagogo tem que 

saber sua função de eterno responsável pelo processo ensino e aprendizagem, já que 

são peça fundamental inserida na comunidade e na família que também precisar de 

suporte e que futuramente ele vai estar contribuindo significativamente para evolução 

da comunidade.  
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OS DESAFIOS DOS PEDAGOGOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS  

Os pedagogos diante das atribuições já prevista nas nesse artigo ainda assim 

tem muitos desafios a serem encarados, pois o domínio da turma já é um desafio que 

absorve muito tempo e dedicação visto que o trabalho em sala de aula é continuo e 

além das demandas com os alunos, ainda tem de se preocupar com a falta de 

recursos e fazer aproveito com o pouco que tem para melhorar a forma de seu ensino, 

de modo que fique mais atrativo para os alunos, pois tem discentes que chegam com 

problemas serio de casa e reflete nos estudos de forma negativa, já que eles não 

conseguem se concentrar e desenvolver as competências previstas na aula, é outro 

desafio constante que surgem no dia a dia.  

Outro desafio a ser encarado pelos pedagogos é a falta de auxiliares nas 

escolas pois os professores além de se preocupar com as demandas de 

planejamentos, planos de aula, muitas escolas públicas não têm uma auxilia para 

ajuda-los em sala de aula, dessa forma o trabalho fica concentrado em uma só pessoa 

e os alunos também se prejudica pois com a auxiliares eles podem ser acompanhados 

de perto já que a professora regente está apresentando os conteúdos predestinados 

para aula.  

O pedagogo também tem a dificuldade de se desvincular da sala de aula apesar 

dele poder trabalhar em outro campo da escola, embora surgirem vagas para atuarem 

em outras funções nas escolas elas são poucas comparadas a de magistério, então a 

falta de oportunidade lhe condiciona ir para sala sem ter a opção de escolha. Uma 

coisa essencial é um gestor que adere em suas tomadas de decisões uma gestão 

democrática para esses pedagogos poderem trabalhar em outras funções, visto que 

muitos diretores ainda apesar de fazer reuniões com o conselho de escola, quando 

tomam a decisão não levar consideração a opinião dos outros.  

Portanto a vários fatores que condicionar para dificultar a ação desses 

profissionais, por isso, é importante o pedagogo não desaminar diante das 

dificuldades impor perante a situação, e se valorizar para fazer seu melhor e enfrentá-

los com dedicação, ética e muito mais, já que problemas sempre irão surgir para um 
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educador atuante que visar o melhor para o local em que trabalha como também fazer 

algo significativo na escola e na vida dos alunos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O pedagogo em si precisar ser reconhecidos ainda mais, pois sua formação da 

espaço para eles trabalharem em vários campos da escola como em sala de aula, 

coordenador e dependendo da sua formação continuada atender alunos com 

deficiências, apesar de não serem valorizados eles podem promover uma função 

social na comunidade que está inserida, pois para trabalha nessas funções é preciso 

um profissional atuante que se dê ao máximo em prol do melhor, já que ser professor 

é um trabalho árduo que precisar de dedicação para a construção de um futuro melhor.  

Diante das várias funções do pedagogo, também nos revelar que o educador 

ao promover a mediação conscientizar a importância da coletividade, pois isso só é 

possível em uma gestão escolar democrática com gestores que de espaço a seus 

profissionais contribuírem sem sobre carrega-los para fazer uma função social para 

escola. Afinal, o que importa mesmo é uma educação de qualidade que beneficie 

todos da comunidade e assim possa muda o aluno para melhor abrindo as portas da 

educação para que esse mesmo discente mude sua realidade indo atrás do 

conhecimento sem deixar de lado suas origens, pois só ele é capaz disso.  
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RESUMO  

A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica, que tem por 

finalidade potencializar nas crianças as capacidades intelectual, cognitiva, afetiva, 

física, emocional e social, além de fomentar a exploração, as descobertas e a 

experimentação de mundo. Neste enfoque, a musicalização no processo de 

alfabetização e letramento se torna uma estratégia pedagógica essencial que favorece 

na criança o desenvolvimento da sua criatividade, do senso rítmico, interatividade e 

da imaginação, Com isso, o presente artigo propõe abordar a musicalização como 

estratégia pedagógica no processo de alfabetização e letramento na Educação 

Infantil, analisando as contribuições que o recurso musical pode proporcionar no 

desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor da criança. A metodologia do artigo 

utilizada é a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, com ênfase em artigos 

científicos, livros, revistas online e outras formas de fontes conhecidas, baseando-se 

em autores, tais como: Magda Soares (2016) dentre outros teóricos. Nesse sentido, a 

educação musical se torna uma ferramenta pedagógica essencial na construção de 

saberes significativos num contexto lúdico, contribuindo para o desenvolvimento 

integral das habilidades, as potencialidades e a criatividade das crianças na etapa da 

Educação Infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Educação Infantil. Musicalização. 

 

ABSTRACT 

Early Childhood Education is considered the first stage of Basic Education, which aims 

to enhance children's intellectual, cognitive, affective, physical, emotional and social 

capacities, in addition to promoting exploration, discoveries and experimentation with 

the world. In this approach, musicalization in the literacy and literacy process becomes 

an essential pedagogical strategy that favors the development of children's creativity, 

rhythmic sense, interactivity and imagination. Thus, this article proposes to approach 

musicalization as a pedagogical strategy in literacy and literacy process in Early 

 

50 Graduando/a em Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade São Luís de França, estagiário/a na Educação Básica Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental na Escola, E-mail:  
51 Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe (2005) e mestra em Educação pela Universidade 
Federal de Sergipe (2012). Membra do NECUFS- Núcleo de Estudos de Cultura da UFS, vinculado ao CLEPUL/Lisboa-PT - 
Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias; membra do EtniCidades/UFBA. Graduanda em Pedagogia pelo Centro 
Universitário Internacional (UNINTER), Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura na Universidade 
Federal da Bahia/UFBA, tendo como orientadora a professora doutora Florentina Souza. E-mail: sara.rogeria@sousaoluis.com.br 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Childhood Education, analyzing the contributions that the musical resource can 

provide in the cognitive, psychic and motor development of the child. The methodology 

of the article used is a qualitative bibliographic research, with an emphasis on scientific 

articles, books, online journals and other forms of known sources, based on authors 

such as: Magda Soares (2016) among other theorists. In this sense, music education 

becomes an essential pedagogical tool in the construction of significant knowledge in 

a playful context, contributing to the integral development of children's abilities, 

potentials and creativity in the Early Childhood Education stage. 

KEYWORDS: Literacy. Literacy. Child education. Musicalization. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil é uma das etapas da Educação Básica de suma 

importância na formação socioeducativa das crianças, que funciona como base para 

as demais etapas da educação formal, pois é nesta etapa que a criança começa a 

experimentar o mundo fora do seio familiar, aprende novas descobertas de saberes, 

desenvolve a linguagem corporal, suas habilidades criativas, interativas e a conviver 

com as diferenças. Neste sentido, o ensino da música se torna um recurso 

enriquecedor para o processo educacional infantil, pois auxilia na Alfabetização e 

Letramento, trazendo benefícios para a interação, socialização e estimula a 

coordenação motora e a percepção sonora da criança. 

Segundo Lino (2006), o papel que a música tem na aprendizagem da criança 

se mostra fundamental, pois é preciso entender que a criança precisa de sons e 

músicas para o desenvolvimento da fala, da imaginação e da construção de 

demonstrações de dores ou sentimentos. Na iniciação da fala, por exemplo, a criança 

costuma brincar com sons para criar novas palavras, balbuciar, gorgolejar, realizando 

emissões vocais em diferentes situações, imitando o fraseado rítmico e melódico de 

adultos e de outras crianças. 

Vale salientar a Lei 11.769 de agosto de 2008, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música nas escolas de Educação Básica. Com isso, 

pode-se afirmar que ao longo dos anos a Educação Infantil atrelada a musicalização 

vem ganhando espaço no contexto da Alfabetização e Letramento da criança. 

Considera-se, então, que o ensino da música é um importante fator de aprendizagem, 

pois a criança desde pequena já ouve cantigas de ninar no seio familiar, assim, ela 
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convive com a música desde o início de sua vida. A importância da música nas 

atividades educativas com crianças pequenas serve para facilitar seu 

desenvolvimento psíquico, motor e rítmico (BRASIL, 1996). 

Seguindo esta concepção, conforme os autores Sarmento e Rapoport (2009), 

a música gradativamente, é incorporada às ações da criança, especialmente nos 

momentos de jogos e brincadeiras, integrando a gestualidade, a movimentação e a 

sonoridade. A linguagem musical favorece o desenvolvimento da expressão, do 

equilíbrio, da autoestima e o autoconhecimento, contribuindo também nos processos 

de socialização infantis.  

O objetivo geral desta pesquisa é abordar a musicalização como estratégia 

pedagógica no processo de alfabetização e letramento na Educação Infantil. Além 

disso, visa analisar as contribuições que o recurso musical pode proporcionar no 

desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor da criança, que podem ocorrer de forma 

lúdica e contribuindo para o desenvolvimento integral das expressões, habilidades, as 

potencialidades e a criatividade das crianças na etapa da Educação Infantil. 

O presente trabalho justifica-se por refletir sobre o contexto da musicalização 

no aprendizado de Alfabetização e Letramento das crianças na Educação Infantil, 

considerando que essa estratégia pedagógica é de fundamental importância para o 

processo educativo integral destas crianças, diante do seu desenvolvimento psíquico, 

motor e afetivo, assim como, de suas potencialidades, criatividade, interatividade e 

socialização no seu âmbito socioeducativo. 

A metodologia aplicada nesse artigo é uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, 

tendo como referentes algumas Leis educativas, artigos científicos, livros e revistas 

online, perpassando por diversos autores como Magna Soares (2016), Richardson 

(2017), dentre outros, de forma a analisar a importância da musicalização no processo 

de Alfabetização e Letramento para a Educação Infantil.  

O trabalho foi dividido em quatro partes: o resumo, a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento por sua vez foi dividido em três 

partes: Na primeira Seção está sendo abordada as considerações da Educação 

Infantil numa perspectiva histórica; Na segunda Seção será apresentada concepções 

da Alfabetização e Letramento por Magda Soares; Logo na terceira Seção, analisando 
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as contribuições da musicalização para o desenvolvimento integral da criança na 

Educação Infantil. Por fim a conclusão. 

  

A EDUCAÇÃO INFANTIL NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

A Educação Infantil está intrinsecamente ligada ao contexto da infância, tendo 

a sua evolução marcada pelas transformações sociais e educacionais que promove 

um novo olhar sobre a criança. Ao analisar a educação e a infância em sua 

historicidade, nos mostra o surgimento de várias criações e transformações no que 

concerne suas políticas públicas educacionais ocorridas ao longo dos anos. Logo, 

pode-se afirmar que a infância é a fase de desenvolvimento e descobertas de mundo 

da criança, nesta fase ela se expressa, sente, conhece, experimenta e explora o 

mundo. Porém, nem sempre foi assim, no passado da infância não existia uma 

valorização da criança como sujeito, havia a criança, mas não existia o conceito de 

infância.  

Na visão de Áries (1978), a história da criança nos mostra o surgimento de 

várias concepções de infância. A criança era vista como um adulto em escala 

reduzida, sua educação e cuidados eram de responsabilidade da mãe, e mal adquiria 

algum embaraço físico, era misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e 

jogos. A infância não era vista como uma fase de fragilidade, tendo em vista que a 

criança tinha uma atenção especial somente no início da vida, pois, ela era vista 

diferente do adulto apenas no tamanho e na força e o importante era que se 

desenvolvesse para enfrentar a vida adulta. 

Esta concepção que se tinha da criança passa a ter mudanças intelectual e 

socialmente após a Revolução Industrial e a Constituição de Estados laicos, porém, 

apenas a criança da classe nobre era tratada melhor, diferentemente da criança de 

classe pobre. É neste contexto que surgi o Pedagogo que era visto como o escravo 

que conduzia à criança até a escola. Desse modo, a criança deixa de ser considerada 

um ser sem importância e passa ser um sujeito de grande importância para o 

desenvolvimento da sociedade, com diretos diante de suas necessidades 

psicológicas, físicas, cognitivas, afetivas, sociais e emocionais. Neste contexto, no 

Brasil, a educação pública teve seu início no século XX. Durante várias décadas, 
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houve diversas transformações: a pré-escola não tinha caráter formal, não havia 

professores qualificados e a mão de obra era muita das vezes formada por voluntários, 

que rapidamente desistiam desse trabalho Graças à Constituição de 1988, a criança 

foi colocada no lugar de sujeito de direitos e a educação infantil foi incluída no sistema 

educacional (MENDONÇA, 2013). 

Kuhlmann (2002), esclarece que os primeiros movimentos voltados para o 

cuidado da criança foram em 1874, na qual as Câmaras Municipais do Brasil 

passaram a destinar uma ajudar financeira para as crianças negras, místicas ou 

brancas que eram rejeitadas, tinha que apresentar periodicamente às crianças as 

autoridades. Um tempo depois foi criada pela a Igreja Católica as Rodas dos Expostos, 

ou dos rejeitados essa instituição era de cunho filantrópico da Santa Casa de 

Misericórdia, e foram se espalhando pelo país no século XVIII. Com o advento da 

República houve uma preocupação maior com educação da criança, mas foi no século 

XX, que há ações que demonstram atuações por parte da administração pública. As 

instituições destinadas ao cuidado da criança eram de cunho preventivo e de 

recuperação das crianças pobres, consideradas perigosas para a sociedade. O foco 

não era a criança, mas naquilo que era denominado como menor abandonado e 

delinquente.  

NA década de 80, com a abertura política, houve pressão por parte das 

camadas populares para a ampliação do acesso à escola. A educação da criança 

pequena passa a ser reivindicada como um dever do Estado, que até então não havia 

se comprometido legalmente com essa função. Em 1888, devido à grande pressão 

dos movimentos feministas e dos movimentos sociais, a Constituição reconhece a 

educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado. 

De acordo com a Constituição de 1988 Art. 205. declara que, 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 1). 

É importante salientar a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (LDB) foi criada para definir e regularizar o sistema de 

educação brasileira com bases na Constituição de 1988, em que a educação é 

obrigação em primeira instância do Estado, já na LDB a obrigação passa a ser de 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

responsabilidade da família. Vejamos o que o Art. 3º da LDB diz acerca da educação 

nacional: O ensino será com base nos seguintes princípios: igualdade de condição 

para o acesso a permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; respeito à liberdade e apreço a tolerância; coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; 

valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino 

público, na forma desta lei e da igualdade e dos sistemas de ensino; garantia de 

padrão de qualidade; valorização da experiência extraescolar; vinculação entre 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (BRASIL, 1996). 

A referida Lei de Diretrizes e Bases em seu Art. 29, reza que: A Educação 

Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. (BRASIL, 1996). 

Neste sentido, de acordo com as concepções acima, é na Educação Infantil 

que a criança irá se desenvolver integralmente, pois é durante essa etapa que ocorre 

o processo de humanização e troca de experiências sociais que a tornarão sujeito 

com identidade. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Educação Infantil 

é o sistema destinado à faixa etária de zero a seis anos: as creches para a faixa de 

zero até três anos e as pré-escolas para a faixa etária de quatro a seis anos (TADEI; 

STORER, 1998). Segundo Fraboni (1998), a etapa histórica que estamos vivendo, 

fortemente marcada pela transformação, tecnológico, cientifico e pela mudança ético-

social, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na educação 

da criança, legitimando-a finalmente como figura social, como sujeito de direitos 

enquanto sujeito social.  

Em síntese, a Educação Infantil é o pilar essencial para o desenvolvimento 

socioeducativo da criança, pois é nesta etapa que ela vai evoluir de forma cognitiva, 

tendo contato com a arte, a exemplo da musicalização, estimulando à sua criatividade 

na sua escolarização e essa instituição infantil deve ser esse espaço preparado, com 

professores que priorizem de forma efetiva a criatividade, potencialidade e as 
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capacidades dessa criança, que já tem uma história sociocultural, um conhecimento 

prévio e a sua própria linguagem. 

 

CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO POR MAGDA SOARES 

Alfabetização e Letramento estão atrelados no processo educacional infantil 

para a efetiva contextualização e significação da escrita e leitura. Diante desta 

concepção, vale enfatizar que alfabetizar se conceitua como o processo de ensino e 

aprendizagem ao domínio do código alfabético, ou seja, é o método de desenvolver 

as competências referente a memorização do alfabeto, a exploração de reconhecer 

as letras, as sílabas e a formação de palavras para realizar o processo de leitura e 

escrita. Enquanto, o letramento visa um contexto mais amplo de ler e escrever em que 

se embasa numa leitura de mundo, isto é, a compreensão significativa da capacidade 

e a conhecimento que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da 

escrita.  

Magda Soares (2016), destaca a etimologia da palavra: O 

termo alfabetização não ultrapassa o significado de ‘levar à aquisição do alfabeto’, ou 

seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever, uma 

faceta linguística da aprendizagem inicial da língua escrita, focaliza, basicamente, a 

conversão da cadeia sonora da fala em escrita. Nessa perspectiva, a abordagem 

histórica do processo de alfabetização é tratada por Magda Soares como um impasse, 

tendo em vista a informação destacada no capítulo inicial do seu livro “A questão dos 

métodos” em discussão sobre a metodologia ideal de alfabetização, que já atravessa 

três séculos, sem que um consenso nos seja apresentado de forma clara até o 

presente momento, assim, declara Soares (2016) que, 

[...] Um “novo” método é proposto, em seguida é criticado e negado, 

substituído por um outro “novo” que qualifica o anterior como 

“tradicional”; este outro “novo” é por sua vez negado e substituído por 

mais um “novo” que, algumas vezes, é apenas o retorno de um método 

que se tornara “tradicional” e renasce como “novo”, e assim 

sucessivamente. (SOARES, 2016: 17). 

Conforme Magda Soares (1998), um indivíduo alfabetizado não é 

necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler 

e escrever, já o indivíduo letrado, é um indivíduo que vive em estado de letramento, é 
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não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente e pratica a 

leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de 

escrita. Dentro deste contexto, é importante ressaltar o legado do método de Paulo 

Freire, em que teve forte influência para a autora Magda Soares para concepções e 

reflexões sobre o processo da Alfabetização e suas implicações, pois Freire comenta 

que a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, 

como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto, 

somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual procurarmos um método 

que fosse capaz de fazer instrumento também do educando e não só do educador 

(FREIRE, 1979). 

Nesta concepção, Paulo Freire declara que as cartilhas não contribuem com o 

processo de criação do aluno em processo de alfabetização, para ele as cartilhas 

ensinavam pelo método da repetição de palavras soltas e de frases criadas de forma 

necessária que comumente se denomina como linguagem de cartilha. Afirma que as 

palavras devem ser criadas e não doadas, em que o alfabetizando é o sujeito e não 

objeto da alfabetização. As cartilhas, inevitavelmente, não favorecem a esta 

concepção do que seja o processo de alfabetizar letrando. Assim, o letramento implica 

várias habilidades, tais como: capacidade de ler e escrever para atingir diferentes 

objetivos, permitir que o sujeito intérprete, divirta-se, seduza sistematize, confronte, 

induza, documente, informe, oriente-se, reivindique e garanta a sua memória, 

garantindo-lhe a sua condição diferenciada na relação com o mundo e compreender 

o que se lê (SOARES, 2016). 

 Já para a autora Terezinha Santos (2014) o alfabetizar letrando significa 

orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com 

práticas reais de leitura e de escrita: substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas 

por livros, por revistas, por jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola 

e na sociedade, e criando situações que tornem necessárias e significativas práticas 

de produção de textos. Desta forma, Magda Soares (2016), também adverte quando 

as conclusões às quais chega se mostram intrincadas, destaca em suas teorias a 

respeito das concepções e condicionantes do processo de alfabetização, afirmando 

que, 
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Conclui-se que, à natureza complexa do processo de alfabetização, 

com suas facetas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e 

linguística, é preciso acrescentar os fatores sociais, econômico, 

culturais e políticos que o condicionam. (SOARES, 2016, p. 26). 

Numa reflexão mais ampla, devemos salientar que, para refletir sobre o valor 

simbólico e constitutivo da leitura e da escrita em uma sociedade letrada, é preciso, 

conforme os novos estudos do letramento, considerar que leitura e escrita só 

constituem sentido se imersas nas práticas sociais do contexto social em geral e da 

cultura em particular, ou seja, para uma real afirmação das práticas de alfabetização 

e letramento, o professor deve levar em conta o meio em que o aluno está inserido, 

bem como, a sua cultura, o seu contexto social, econômico e político (SOARES, 2016). 

Em suma, Alfabetização e Letramento são conceitos que precisam ser 

vivenciados pelos alunos em sua integralidade, sobretudo no ambiente escolar infantil, 

pois este processo educativo apresenta na atualidade um cenário, em que muitos 

educadores, ainda, precisam se apropriar da concepção de alfabetização no contexto 

de letramento como um processo de aprendizagem contextualizado para a vida social 

e educacional dos alunados, de forma expressiva e significativa. 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO DE  

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A etapa da Educação Infantil é apreciada como importante na formação 

socioeducativa das crianças, pois contribui no desenvolvimento integral das suas 

potencialidade e capacidades nos aspectos intelectual, psíquico, motor e social, em 

que possibilita sua exploração, experimentação e descobertas dos saberes de mundo. 

É nessa etapa educativa infantil que as crianças são estimuladas através de práticas 

pedagógicas lúdicas, que por meio de brincadeiras, jogos e atividades lúdicas através 

da musicalização estas crianças aprendem de forma significativa a desenvolver sua 

criatividade, suas habilidades cognitivas, assim como, seu senso rítmico, a 

imaginação e sua interatividade. 

Kyrillos e Sanches completam dizendo que, 
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Na Educação Infantil começamos a exploração intensa do mundo, das 

sensações, das emoções, ampliando estas vivências como 

movimentos mais elaborados. A linguagem corporal começa então, a 

ser substituída pela fala e pelo desenho, no entanto, é essencial que 

continue sendo explorada. O trabalho com movimentos e ritmos, de 

grande relevância para a organização das descobertas feitas, torna-

se mais sofisticado. Nesta etapa, a atenção é voltada para o 

desenvolvimento do equilíbrio e de uma harmonia nos movimentos 

(KYRILLOS e SANCHES, 2004, p.154). 

Com isso, a Educação Infantil deve ser vista como um processo contínuo, 

dinâmico e progressivo, que necessita de diferentes formas de estudos para seus 

aperfeiçoamentos, pois o âmbito escolar sempre haverá diferentes condições 

ambientais, afetivos e sociais. Nessa essência, a musicalização se torna se suma 

importância nessa etapa educacional infantil porque desperta o lado pedagógico 

lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a afetividade, a socialização, a alfabetização e 

letramento, capacidade de expressão, percepção sonora e espacial, fazendo com que 

as crianças desejem estar na escola e dediquem-se ainda mais as suas atividades 

educativas, pois estarão envolvidas emocionalmente com todo o espaço escolar. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil menciona que a 

música é fundamental para o desenvolvimento de uma identidade, pois auxilia na 

autonomia do indivíduo, trabalha imaginação, criatividade, capacidade de 

concentração, fixação de dados, experimentação de regras e papeis sociais, 

desenvolvem a expressão, o equilíbrio, a autoestima, autoconhecimento e integração 

social (BRASIL, 1998). 

Consequentemente, segundo Bréscia (2003), a musicalização é um processo 

de construção do conhecimento, que tem como objetivo desenvolver e despertar o 

gosto musical, cooperando para o desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico, 

criatividade, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 

autodisciplina, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também 

contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. 

Complementando a concepção da musicalização no processo de aprendizagem 

infantil, de acordo com o autor Teca Brito (1998) esclarece que,  

Aprender música significa ampliar a capacidade perceptiva, 

expressiva e reflexiva com relação ao uso da linguagem musical. É 

importante que no processo de musicalização a preocupação maior 

seja com o desenvolvimento geral das crianças, assegurado pelas 
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aprendizagens de aptidões complementares àquelas diretamente 

relacionadas às músicas. É importante também, que cada um dos 

procedimentos musicais tenha por objetivo promover o 

desenvolvimento de outras capacidades nas crianças, além das 

musicais, tais como: capacidade de integrar-se no grupo, de respeitar 

os colegas e professores, comportar-se de uma forma tolerante, de ser 

solidário e cooperativo em vez de competitivo, de ouvir com atenção, 

de interpretar e de fundamentar propostas pessoais, de comportar-se 

comunicativamente, de expressar-se por meio do próprio corpo, de 

transformar e descobrir formas próprias de expressão, de produzir 

ideias e ações próprias. Essas são algumas das aptidões que podem 

ser desenvolvidas por meio de procedimentos de musicalização 

(BRITO, 1998, p. 89). 

A musicalização infantil é uma estratégia pedagógica essencial no processo 

socioeducativo, pois desenvolve, na criança, além da sensibilidade à música, 

capacidades preciosas como: a concentração, a coordenação motora, a 

interatividade, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao outro, o raciocínio 

lógico, o equilíbrio emocional e inúmeros outras habilidades que colaboram na sua 

formação escolar. Portanto, todo esse universo musical explorado pela criança vem 

facilitar de forma significativa e contextualizada o seu processo de alfabetização e 

letramento. 

Neste sentido, segundo Ponso (2008) afirma que, além de contribuir para a 

alfabetização, a música em sala de aula desempenha um forte papel na ampliação da 

cultura geral e auxilia na edificação de conhecimento significativo. Para este autor, a 

música não é apenas um instrumento de auxílio no processo de alfabetização, mas 

também é um instrumento de consolidação da cidadania. 

Diante deste contexto, podemos destacar e elencar exemplos de estratégias 

pedagógicas por meio da musicalização no processo de aprendizagem da criança 

para Educação infantil, são elas: 

• A Caixa Musical Infantil: A utilização da caixa musical infantil é um 

recurso pedagógico que oferece várias possibilidades de trabalhar diversas 

habilidades, oportunizando nas crianças momentos lúdicos, que através de diversas 

músicas e cantigas infantis dentro da caixa musical desenvolve nas crianças a 

oralidade significativa, a expressão corporal e a interação, instigando-as a descoberta 

do conhecimento musical e de várias formas de comunicação nos aspectos corporal, 

expressivo, facial e gestual; 
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• Música das Vogais: A música das vogais é uma das práticas 

pedagógicas lúdicas essenciais e imprescindíveis para o desenvolvimento da 

linguagem da criança. A partir da musicalização das vogais, a criança tem consciência 

fonológica, identifica os sons das letras e ampliam sua oralidade, pois esse é o 

primeiro passo importante para a alfabetização e letramento para a compreensão da 

leitura e escrita da criança no que concerne o seu processo socioeducativo; 

• Jogos Educativos Musicais: Os jogos educativos musicais fazem parte 

do universo infantil, pois através deles é possível a criança desenvolver, conhecer e 

interagir com meio ao seu redor. Neste sentido, os jogos dos sons proporcionam na 

criança além da diversão, o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sua 

sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, 

como também, contribuindo para uma efetiva consciência do seu conhecimento 

corporal. 

Desse modo, promovendo estratégias pedagógicas da musicalização no 

processo de alfabetização e letramento da criança, estrategicamente motiva e amplia 

a construção de novos conhecimentos significativos e diversas oportunidades, e, 

assim, colabora para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, expressivo, corporal e 

social dessas crianças, para dessa forma tornarem-se cidadãos conscientes e 

transformadores críticos e reflexivos do meio social que circunda.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo em questão aborda uma temática de suma importância para a 

construção da aprendizagem significativa e contextualizada das crianças na etapa da 

Educação Infantil. Diante disso, a musicalização como estratégia pedagógica no 

processo de alfabetização e letramento nessa etapa da Educação Infantil, torna-se 

uma ferramenta socioeducativa essencial no processo do desenvolvimento integral 

das crianças no que tange os aspectos cognitivo, afetivo, corporal, criativo e 

socioemocional. 

Nessa concepção, vale salientar que é na etapa da Educação Infantil que a 

criança inicia a exploração, experimentação e descobertas dos saberes de mundo. 

Com isso, a utilização pedagógica da musicalização no processo de aprendizagem 
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dessas crianças subsidia de forma significativa no desenvolvimento da sua linguagem 

corporal, criatividade, interatividade, imaginação e também a tornando protagonista 

do saber contextualizado, valorizando suas vivencias socioculturais.  

Em síntese, tratar da inserção da musicalização no processo socioeducacional 

das crianças na etapa da Educação Infantil é promover um ato de educar social, 

inovador, prazeroso e interativo, assim, subsidiando de forma significativa o 

desenvolvimento integral e as potencialidades dessas crianças. Portanto, o ensino da 

musicalização no contexto do processo socioeducativo infantil significa desenvolver o 

senso musical da criança, assim como, suas habilidades cognitivas, psicomotoras, 

expressivas, criativas e o seu ritmo corporal, ou seja, inseri-la num amplo universo 

sonoro significativo com êxito. 
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RESUMO  
O presente artigo teve como objeto a trajetória de um aluno disléxico no âmbito do 
contexto escolar. O objetivo geral foi investigar as representações de um aluno com 
dislexia, da cidade Maruim/Sergipe, quanto às dificuldades em seu percurso escolar. 
Organizou-se metodologicamente quanto aos objetivos por meio da pesquisa 
bibliográfica e do procedimento de estudo de caso. Os resultados apontam para os 
desafios que a educação básica no Brasil ainda enfrenta no sentido de assegurar a 
inclusão de alunos com transtorno de aprendizagem no ensino regular. A percepção 
do aluno disléxico quanto ao atendimento recebido na escola, desperta para 
refletirmos sobre a situação de tantos outros alunos disléxicos e suas trajetórias 
escolar fragmentada ou interrompida por não ser compreendido e assistido 
corretamente. 
 
Palavras-Chave: Dislexia. Dificuldades trajetória escolar. Responsabilidades da 
escola. 
 
ABSTRACT/RÉSUMÉ/RESUMEN  
This article had as its object the trajectory of a dyslexic student in the school context. 
The general objective was to investigate the representations of a student with dyslexia, 
from the city of Maruim / Sergipe, about the difficulties in his school trajectory. It was 
methodologically organized in terms of objectives through bibliographical research and 
the case study procedure. The results point to the challenges that basic education in 
Brazil still faces to ensure the inclusion of students with learning disabilities in regular 
education. The dyslexic student's perception of the care received at school awakens 
us to reflect on the situation of so many other dyslexic students and their fragmented 
or interrupted school trajectories because they are not understood and attended to 
correctly. 
 
Keywords: Dyslexia. Difficulties in the school trajectory. School Responsibilities. 
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A dislexia, além da sua inferência no domínio limitado da aprendizagem 

escolar, pode também ter consequências nocivas em outras áreas, especialmente na 

percepção de competências, na autoestima, na relação com os outros e nos 

problemas de comportamento. Em pesquisa de 2016, realizada pela Avaliação 

Nacional de Alfabetização constatou-se que mais da metade dos estudantes do 3º 

ano do ensino fundamental apresentavam nível insuficiente de leitura e em 

matemática para a idade. (ADB, 2021). A pesquisa ainda apontou que desses, 54,73% 

tinham nível de leitura insuficiente e 45,27% apresentaram níveis suficientes, sendo 

que as regiões Norte e Nordeste eram as que tiveram os piores resultados de leitura 

(70,21% e 69,15% dos estudantes apresentando nível de insuficiência, 

respectivamente), tendo as demais regiões apresentado percentuais menores 

(51,22% - Centro-Oeste; 44,92% - Sul; e 43,69% - Sudeste) (A DB, 2021). 

Os alunos com impedimentos específicos de instrução, entre os quais estão 

incluídos os disléxicos, apresentam alterações nos processos de aprendizagem tais 

como: dificuldade para compreender e desenvolver a linguagem ou escrita, dificuldade 

para entender, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos numéricos. 

Uma criança disléxica em um ambiente escolar sem estrutura e não qualificada para 

atendê-la terá potencializadas as dificuldades de adaptação, o que poderá afetar sua 

motivação para continuar estudando. Pelo exposto, questiona-se: Quais as 

dificuldades enfrentadas por um aluno disléxico no âmbito da escola regular no Brasil?  

O objetivo geral da pesquisa foi investigar as representações55 de um aluno 

com dislexia quanto às dificuldades em seu percurso escolar. E os objetivos 

específicos foram: compreender sobre a atuação da escola e do pedagogo no trabalho 

educativo com aluno com dificuldade de aprendizagem; e identificar as dificuldades 

enfrentadas por um aluno disléxico em sua trajetória escolar na cidade de 

Maruim/Sergipe, com vistas a refletir sobre o papel do professor e da escola no 

enfrentamento desses obstáculos. 

Justifica-se a escolha desta temática, por compreender a necessidade em dar 

visibilidade às dificuldades enfrentadas por alunos com dislexia na busca por 

inserirem-se no contexto da escola regular, direito assegurado a eles. Outra motivação 

 
55 Entende-se como representações os esquemas intelectuais que organizam a compreensão do mundo social e, a partir da 
criação de figuras, atribui-se sentido, permitindo que o outro seja compreendido e o espaço decifrado (CHARTIER, 2002). 
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parte da vivência da pedagoga no acompanhamento familiar de um aluno disléxico 

que não obteve um assessoramento para sua especificidade, enfrentando obstáculos 

para inserir-se na educação básica desde a infância. 

Metodologicamente a investigação organizou-se, quanto aos objetivos, pela 

pesquisa descritiva, utilizando os procedimentos da pesquisa bibliográfica e do estudo 

de caso. Os estudos de caso visam descobrir aspectos do fenômeno investigado e, 

mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, é preciso 

que se mantenha, constantemente atento a novos elementos que podem emergir 

como importantes durante o estudo. O quadro teórico inicial servirá, assim, de 

esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão ser 

detectados, novos elementos ou dimensões poderão ser acrescentados, na medida 

em que o estudo avance. (MENGA; MARLI, 2018, p. 21). 

Na coleta dos dados realizou-se uma entrevista a partir de um roteiro 

semiestruturado, a fim de compreender as representações que o principal sujeito da 

pesquisa construiu ao longo da sua trajetória escolar e que evidenciam as dificuldades 

enfrentadas por ele. Este trabalho está estruturado em três seções. Na primeira 

compreende-se sobre a atuação da escola e do pedagogo no trabalho educativo com 

o aluno com dificuldades de aprendizagem. A segunda seção, identifica-se as 

dificuldades enfrentadas por um aluno disléxico em sua trajetória escolar na cidade 

de Maruim. E a última seção, reflete-se sobre o papel do professor e da escola no 

enfrentamento desses obstáculos. 

 

DISLEXIA: O QUE É E COMO AFETA O DESENVOLVIMENTO DO INDIVIDUO  

A dislexia é considerada um transtorno56 de aprendizado que afeta o progresso 

do indivíduo em sua jornada escolar e, frequentemente, começa a ser percebida no 

início da alfabetização. O saber ler e escrever são aprendizagens imprescindíveis para 

o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, é a chave que possibilita o acesso a todos 

os outros saberes. 

 
56 Entende-se transtorno por dificuldades para ler, escrever, interpretar textos corretamente e fluentemente, as quais não 
condiz com a idade cronológica, oportunidade educacional ou idoneidades intelectuais (SANTOS; NAVAS, 2016).  



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Conforme Estanislau e Bressan (2014) os indivíduos disléxicos, possuem graus 

de impedimentos leves, moderados e graves de leitura, podendo ler fluentemente ou 

com dificuldades. Dessa forma, o indivíduo com dislexia tem o seu cognitivo 

comprometido em todo seu percurso de vida, mas, não significa que ele não tenha 

capacidades para aprender. Para Santos e Navas, (2016), os indivíduos com dislexia 

que possuem uma inteligência normal ou acima da média reagem melhor às 

mediações pedagógicas e terapêuticas do que os ledores medianos. 

Compreende-se que o quanto antes se percebe as dificuldades que a criança 

apresenta ao escrever, ler, falar ou desenvolver qualquer tipo de aprendizado, melhor 

será para iniciar uma investigação minuciosa para ajudá-la. O indivíduo com 

transtorno de aprendizagem possui impedimentos que são angustiantes por não 

consegui ter o discernimento das palavras, dos sons e dos símbolos. De acordo com 

Santos e Navas, (2016), quando for perceptível a deficiência do aluno em relação ao 

aprendizado das letras do alfabeto, sequências ou rimas, deve-se entender como sinal 

de dislexia.  

Estudos têm sido realizados constantemente com a finalidade de esclarecer e 

ajudar o indivíduo disléxico e a todos no seu entorno. Dessa forma, pode-se elencar 

um número infinito de dificuldades específicas na aprendizagem de cada grafema, dos 

sons e processos mentais. Alguns disléxicos sofrem com outras comorbidades e com 

isso, dificulta cada vez mais seu percurso de vida escolar e social. 

Na idade adulta o indivíduo disléxico costuma ter problemas emocionais por ter 

impedimentos para codificar e decodificar e isso causa-lhe desgosto, desânimo, 

desmotivação, levando a uma baixa autoestima. Segundo Rota, Cesar e Fabiane 

(2016, p. 271), “[...] à medida que a escolarização avança o sofrimento se amplia e se 

cristaliza com ‘odeio escola’. Tudo é mais atraente do que a escola”. Dessa forma, a 

ideia de que a criança dotada de uma potencialidade cognitiva pertinente já é o 

bastante para modificar sua dignidade. 

De acordo com Rota, Ohlweiler e Riesgo (2016, p. 134), para definir dislexia, 

faz-se necessário antes compreender o sentido amplo de leitura,  
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[...] entendida como interpretação de qualquer sinal que, chegando 

aos órgãos dos sentidos, conduza o pensamento a outra situação 

além dele próprio. A leitura, de forma restrita, refere-se à 

interpretação de sinais gráficos que uma comunidade 

convencionou utilizar para substituir os sinais linguísticos da 

fala, ou seja, quando se trata de substituir, pela fala ou mentalmente, 

um conjunto de sinais gráficos que formam palavras. (grifo nosso) 

Assim, compreende-se que a criança disléxica que não consegue ler tem 

dificuldade de interpretar os sinais gráficos e realizar a substituição desses pelos 

sinais linguísticos da fala. Entre as cinco principais teorias que abordam os aspectos 

cognitivos da dislexia, a teoria fonológica é a melhor aceita. De acordo com essa 

concepção 

[...] esse transtorno leva a prejuízos na representação, no 

armazenamento e na evocação dos sons falados/escutados. Essa 

falha no processamento fonológico impede a pessoa de correlacionar 

grafemas (símbolos) com fonemas (sons) que são fundamentais para 

a aquisição da habilidade de leitura. Porém, embora essa teoria 

ofereça a base para a compreensão do tipo de dislexia mais frequente 

(a dislexia de decodificação), ela não justifica completamente todos os 

quadros disléxicos. (GUSTAVO; RODRIGO, 2014, p. 193). 

Berninger, (2004) e Jack, (2009) afirmam que o processamento fonológico pode 

trazer dificuldades para a ortografia e a leitura, pois elas estão interligadas. No mesmo 

raciocínio segue Wong, (1991), justificando que, o desprovimento da expressão 

escrita associa-se à adversidade da leitura devido ao embaraço que vão além da 

computação fonológica. Sendo assim, deve-se atentar-se para os sinais essenciais 

que devem servir de cautela para a suspeita da dislexia que são os entraves para: 

aprender as letras, entender instruções, compreender a fala e lembrar números 

(SANTOS; NAVAS, 2016).  

Muitos estudos têm sido realizados na tentativa de determinar a existência de 

subtipos de dislexia, reconhecendo-se que os indivíduos com dificuldades no 

aprendizado da leitura apresentam grande variabilidade na natureza de seu problema, 

assim como os fatores a ele relacionados. Dessa forma, para Santos e Navas (2016, 

p. 185), o importante é caracterizar claramente as dificuldades de leitura e escrita 

apresentadas pelo aluno, mas principalmente relacioná-las com as possíveis causas 

subjacentes. Assim, somente será possível esclarecer aos pais ou tutores que a 

criança troca letras, lê mal e não consegue compreender o que está escrito, portanto 

isso eles já sabem.  
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A dislexia afeta o desenvolvimento do indivíduo no que concerne o 

desempenho envolvendo a capacidade para leitura, escrita e oralidade. Nesse 

sentido, os disléxicos além dos problemas de aprendizagem, têm dificuldades de 

relacionar-se no âmbito escolar por sentirem-se constrangidos com suas 

especificidades. Assim, o disléxico tem dificuldades em se adaptar ao meio ao qual 

está inserido e com isso, se reveste de tristeza, insegurança, desmotivação e falta de 

perspectiva na vida. 

Assim entende-se que, os disléxicos precisam passar por avaliação 

multidisciplinar com especialistas como: neuropsicologia, fonoaudiologia e 

psicopedagogia para obter um diagnóstico seguro, e assim, desenvolver estratégias 

específicas para cada caso. Em seguida, trabalhar as limitações e habilidades 

cognitivas.  

 

ATUAÇÃO DA ESCOLA E DO PEDAGOGO NO TRABALHO COM ALUNO 

DISLÉXICO  

Se a educação é para todos, necessita reconhecer a dessemelhança, pois a 

diversidade dinamiza os grupos, enriquece as relações e interações, levando a 

despertar no educando o desejo de se empenhar e aprender. Dessa forma, a escola 

passa a ser um lugar privilegiado de encontro com o outro, para todos e para cada 

um, onde há respeito por pessoas diferentes, (ABD, 2021). A escola ao perceber que 

o aluno é disléxico, precisa reunir-se em equipe para iniciar uma supervisão e 

diferenciar as formas de aprendizados desse aluno.  

Numa escola organizada e preparada para atender a heterogeneidade dos 

alunos que irão adentrá-las, os disléxicos terão o acolhimento previsto na lei. 

Conforme Rota (2016), todas as escolas precisam propor aos alunos disléxicos a 

prática da escrita do nome dela e as iniciais dos nomes dos colegas e com isso fazer 

observação. Fazendo esta prática diariamente com os discentes será possível 

detectar de forma mais precisa o aluno com maiores dificuldades. 

É na escola que a dislexia de fato aparece, infelizmente ela continua sem estar 

preparada para os disléxicos. A organização, metodologia, conteúdo continuam sem 
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considerar a realidade desses sujeitos. Sendo esta, uma das principais razões que os 

disléxicos se sentem excluídos e não permanecem na escola. 

O aluno disléxico tem direito garantido à educação, definido na Carta Magna 

de 1988 e na Lei n.º 9.394, de vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e seis, 

instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sendo assim, a escola é 

responsável pela aprendizagem dos alunos e, de acordo com o inciso V, do art. 12 da 

LDB/1996, ela deve dispor de meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento. O disléxico tem plena capacidade para avançar a sua escolarização até 

chegar a uma universidade, se for percebido desde cedo a sua especificidade e se 

tiver o assessoramento correto com profissionais multidisciplinares que vão fazer o 

acompanhamento e avaliar a melhor maneira para fazer com que ele se desenvolva. 

Dessa forma, é indicado para o aluno com dislexia um acompanhamento com 

uma equipe multidisciplinar, desde o diagnóstico, por meio de avaliações, até 

intervenções no tratamento. Essa equipe em geral é composta por psicopedagogo, 

neuropsicólogo, fonoaudiólogo ou outro profissional que a condição da criança exija a 

exemplo de pediatra, oftalmologista, entre outros.  

O psicopedagogo fará uma investigação com os impedimentos de 

aprendizagens, apoiando e orientando a família, a escola e os professores. Com um 

neuropsicólogo, por meio da psicoterapia será realizado um tratamento especializado, 

bem como o acompanhamento familiar. O neuropsicólogo é de fundamental 

importância para a compreensão sobre o funcionamento do cérebro e suas 

respectivas alterações. Consiste em avaliar e reabilitar/estimular as funções 

cognitivas. 

O quadro da equipe multidisciplinar também deve contar com um fonoaudiólogo 

que intervirá no atraso do desenvolvimento da fala, habilidades da leitura, escrita e 

adaptação escolar. Percebe-se que, se o aluno com dificuldades no aprendizado for 

atendido por uma equipe multidisciplinar poderá ter as dificuldades minimizadas em 

sua jornada escolar.  

Um docente com olhar cuidadoso e diferenciado consegue perceber quando 

um aluno em sala de aula necessita de atenção diferenciada, pois se os demais fazem 

as atividades corretamente, lê, compreende faz interpretação sem dificuldades e só 
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ele não consegue, então existe algo para ser investigado cabendo ao professor alertar 

a escola e a família sobre sua condição para ajudá-lo. 

Os docentes têm fundamental importância no diagnóstico de transtorno de 

aprendizagem, pois eles podem perceber o problema e orientar a família ou o aluno 

em como buscar ajuda. Os professores apoiam nos encaminhamentos dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem para equipe multidisciplinar especializada que 

realizarão cuidadosamente avaliações e indicarão a condução do acompanhamento 

dos alunos. 

O disléxico precisa sentir-se estimulado pelo profissional da educação, sendo 

assim, os docentes do ensino infantil necessitam de conhecimentos sobre transtorno 

de aprendizagem, para conseguir identificar essa condição. Para o pedagogo, esse 

conhecimento é apreendido desde a formação inicial, mas essa, nem sempre dá conta 

de aprofundar esse conhecimento. Assim é preciso que o professor se conscientize 

da necessidade de uma formação continuada e com isso, dificilmente cometerá erros 

com aqueles com menos conhecimentos. 

Quando em salas de aulas regulares encontra-se alunos disléxicos os 

professores precisam fazer uma análise das suas estratégias pedagógicas, pois é 

preciso adaptá-las diante das especificidades de alunos com transtorno. De acordo 

com ABD (2021), todo professor deve incentivar seu aluno, fazê-lo acreditar em si, 

sentir-se forte, capaz e seguro. Cabe, portanto, ajudá-lo a resgatar sua dignidade, a 

fortalecer seu ego e reconstruir sua autoestima. 

Para melhorar a educação brasileira, será necessária uma união de todos. A 

sociedade, a escola, os profissionais da educação e os governantes. As instituições 

de ensino precisam de infraestruturas adequadas para atender alunos portadores de 

deficiência e/ou comorbidades com impedimentos de aprendizados.  

 

DICULDADES ENFRENTADAS PELO ALUNO DISLÉXICO: O CASO DE “LUCAS” 

NA CIDADE DE MARUM/SERGIPE 

Os resultados apresentados neste estudo de caso derivaram da coleta de 

dados realizada por meio de roteiro de entrevista semiestruturada e aplicada a um 
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jovem brasileiro com 19 anos de idade, residente na cidade de Maruim-Sergipe e 

designado nesta pesquisa como “Lucas”. O roteiro organizou-se com perguntas sobre 

o perfil pessoal e familiar do sujeito, sua trajetória escolar e as dificuldades 

enfrentadas nessa trajetória. Verificou-se que atualmente Lucas frequenta o 8º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública e que ele foi diagnosticado com dislexia 

na vida adulta.  

Desta forma, se faz necessária uma análise reflexiva sobre sua trajetória nos 

primeiros anos da escola básica, uma vez que não foram observadas por seus 

familiares nem pelos educadores suas dificuldades de aprendizagens, e assim, ele 

reprovou quatro vezes sem que tivesse a atenção para o diagnóstico correto do seu 

problema. Com relação as dificuldades enfrentadas na trajetória escolar, Lucas relatou 

que as dificuldades são muitas, a começar por não ter apoio dos profissionais da 

educação e afirmou que os professores da sua escola não estão preparados para 

atender os jovens com dificuldades de aprendizagem. 

 Segundo Lucas (2021), ele não consegue ler os textos corretamente, tem 

dificuldades para entender, interpretar, fazer contas de matemática e tem muitos 

impedimentos para fazer as provas. É preciso analisar, se todas as dificuldades do 

Lucas estão direcionadas à escola e aos profissionais da educação ou se a família 

não foi negligente no sentido de não dar a atenção devida para ele, pois as 

dificuldades dele parte desde o princípio dos anos iniciais no seu percurso escolar e 

se estendendo para a vida adulta. 

Conforme Lucas (2021) quanto à escola na qual estuda, o educando relata que 

não se sente inserido, afirmando que para ele a exclusão condiz mais com a sua 

realidade do que a inclusão. A triste realidade de alunos com transtorno de 

aprendizagem que não tem suporte dos professores nem da escola é perceptível a 

tristeza no olhar de Lucas quando diz que está cursando o 8º ano do ensino 

fundamental. De acordo com Lucas (2021) já reprovou várias vezes e que, por isso, 

por diversas ocasiões pensou em desistir da escola por não ter incentivos dos 

profissionais da educação. 

Sobre as disciplinas, Lucas esclareceu que não tem facilidade com nenhuma e 

o modelo das provas que realiza não tem diferenciação das dos seus colegas, dessa 
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forma, sua situação fica mais complicada. A prova deveria ser elaborada segundo sua 

especificidade, porém isso não acontece porque a escola e os professores não estão 

preparados e capacitados para ajudá-lo conforme (LUCAS, 2021).  

É preciso atenção na percepção do aluno quanto ao despreparo da escola e 

dos professores em atendê-lo, a fim de se verificar as condições que têm sido 

ofertadas para que ele aprenda, assegurando-lhe o direito à educação. Compreende-

se que se a escola ao aceitar o aluno com qualquer tipo de transtornos, precisa estar 

preparada para realizar um trabalho pedagógico que o leve a aprender, nesse sentido 

necessita de infraestrutura de material e de pessoal adequadas ao desenvolvimento 

deste trabalho. 

Lucas relatou que depois de ter sido diagnosticado com dislexia sua mãe levou 

o relatório médico para a direção da escola que frequenta, mas não foi dada a devida 

importância, pois o relatório desapareceu. De acordo com Lucas (2021) a direção da 

escola não tomou as providências cabíveis para ajudá-lo com metodologias de ensino 

diferenciadas. 

É preciso criar infraestrutura, capacitar os docentes para dar um atendimento 

digno aos discentes com transtorno de aprendizagem, e assim, com o apoio da escola 

e do especialista da educação as crianças e jovens disléxicos podem alcançar o 

sucesso e ter atividades profissionais altamente apoiadas na leitura e escrita, estando 

o seu sucesso acadêmico relacionado com o apoio escolar, incluindo de profissionais 

especializados. 

Algumas estratégias são de fundamental importância para serem aplicadas em 

sala de aula com crianças e jovens disléxicos, como jogos de cartas coloridas 

contendo letras ou números, cartazes ilustrativos com imagens diversas que chame a 

atenção despertando a curiosidade e o interesse do aluno para aprender.  

Segundo Lucas (2021) sua mãe procurou os profissionais para falar sobre o 

tipo de provas e atividades que deveriam ser aplicadas para ele, mas não lhe deram 

atenção, falaram que o problema dele era preguiça. De acordo com Lucas (2021) sua 

mãe já saiu chorando da escola por diversas vezes por não ser compreendida pelos 

profissionais daquela escola. Compreende-se esta, uma situação difícil para ele. Além 

dele compreender sua situação, diferenciada de outros alunos, ele precisa-lhe dar 
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com os sentimentos da mãe acerca das barreiras encontradas para que seja 

assegurada o seu direito à educação.  

Quando lhe foi perguntado sobre a maneira como os colegas agem em sala de 

aula, Lucas abaixou a cabeça e disse que é chamado de burro e louco o tempo todo 

pelos colegas de classe e a situação se estende para fora da escola, causando-lhe 

muita angústia e tristeza, pois as vezes prefere não sair de casa para evitar 

humilhações e/ou brigas. Nesse sentido, aponta-se para a importância do papel da 

escola e dos professores em sala de aula em torno dos cuidados alunos na condição 

de Lucas. É imprescindível que a escola aborde com todos os alunos sobre o respeito 

ao outro e o perigo do bullying57,trabalhando com os alunos o respeito as diversidades, 

a fim de evitar comportamento de desrespeito ou até mesmo atos de violência dentro 

e fora do ambiente escolar. 

A família sem discernimento e sem compreensão deste tipo de problema nunca 

tinha escutado falar sobre dislexia. Lucas é de família simples, sem condições de lhe 

proporcionar estudos em escolas particulares preparadas e capacitadas que ofereçam 

um atendimento especializado para as necessidades dele, se houvesse esta condição 

a realidade talvez fosse outra. Segundo Lucas (2021) devido seu pouco conhecimento 

escolar, sente-se inferiorizado por não ser capaz de escrever qualquer tipo de texto, 

e consegue fazer o seu nome com muita dificuldade. 

De acordo com Lucas (2021), a escola pública a qual frequenta, mesmo quando 

constatada a existência de alunos que necessitam de atenção diferenciada, ainda 

assim, não há preocupação. O sentimento do aluno, aponta para um provável descaso 

da escola para com ele. Essa é uma situação que não pode existir, a escola precisa 

ser lugar de aceitação e, portanto, um espaço no qual todos os alunos sintam-se 

atendidos e, especial, aqueles que precisem de uma atenção especial encontrem 

condições adequadas para se desenvolverem em suas aprendizagens e formação.  

Com a finalidade de exemplificar como se apresenta, em termos de problema 

na escrita, a dislexia de Lucas, foi questionado se ele teria como fazer um pequeno 

texto de forma ditada, no que ele aceitou. O texto ditado foi: ‘’O rato roeu a rapadura 

 
57 Entende-se por bullying, atos de tirania e violência repetitiva no âmbito escolar, muitas vezes também é adotado para 
explicar todo tipo de comportamento agressivo, cruel, proposital e sistemático inerentes às relações interpessoais (SILVA, 
2015).  
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que estava no armário da cozinha da minha casa, minha mãe ficou brava”. Na figura 

1, exemplificamos a sua compreensão em relação ao texto. 

Figura 1 – Escrita de Lucas a partir da compreensão do texto ditado 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

A apresentação do texto pode auxiliar os educadores a entenderem como 

identificar problema de escrita num indivíduo disléxico, uma vez que também existem 

dificuldades com quem lida com pessoas disléxicas a compreender como se 

apresenta o transtorno e, assim, buscar ajuda adequada. Percebe-se com clareza as 

dificuldades que Lucas apresenta para escrever. Portanto, para que ele avance nesse 

processo, faz-se necessário que a escola oferte suporte especializado, que crie 

estratégias pedagógicas que o ajude a superar suas dificuldades.  

Essa é uma prerrogativa para qualquer criança que em idade escolar que 

apresente problema de dislexia, inserindo-se no direito à educação, que deve ser 

garantido pelas famílias e pelos sistemas de educação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados apontam para os desafios que a educação básica no Brasil, 

ainda, enfrenta, no sentido de assegurar a inclusão de alunos com transtorno de 

aprendizagem no ensino regular, neste caso da rede pública. Não basta efetuar a 

matrícula dos alunos com dificuldades de aprendizagens, é preciso incluí-los. 
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 A percepção do aluno quanto ao atendimento recebido na escola, desperta 

para a reflexão sobre a situação dos milhares de alunos disléxicos e suas trajetórias 

escolar fragmentada ou interrompida por não ser compreendido e assistido 

corretamente pela escola. Com isso, causa-lhes frustrações, angústias, 

desmotivações, falta de perspectivas na vida e uma baixa autoestima. 

 Espera-se que este artigo venha contribuir para a compreensão da realidade 

vivida pelos disléxicos no contexto escolar brasileira e para sensibilizar os agentes 

educativos que estão ou irão atuar nas escolas com alunos que apresentam 

transtornos de aprendizagem.  

Vale destacar a esperança de que essa sensibilização leve a escola e os 

profissionais a estarem preocupados em realizar formação continuada voltada para o 

trabalho pedagógico com sujeitos que apresentam qualquer tipo de transtorno de 

aprendizagem. É necessário mudar o olhar sobre esses sujeitos, assegurando-lhe seu 

direito à educação de forma equânime. 
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O USO DE JOGOS PARA 
UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
Jossiqueli dos Santos aluna58 

Orientadora: Sara Rogéria Barbosa orientadora59 
Co-orientadora: Márcia Alves de Carvalho Machado60 

 

RESUMO: Este estudo tem como objeto o lúdico na educação de jovens e adultos, 

mais especificamente, o uso dos jogos para uma aprendizagem significativa na 
modalidade. A investigação buscou refletir sobre estratégias lúdicas que podem ser 
utilizadas com os sujeitos da EJA. Neste intuito, este artigo teve objetivo geral analisar 
o uso do lúdico na alfabetização e letramento da educação de jovens e adultos. 
Quanto aos objetivos tratou-se de uma pesquisa descritiva, na busca por conceituar 
ludicidade e caracterizar os processos de alfabetização e letramento na EJA. Fez uso 
dos procedimentos das pesquisas bibliográfica e de campo, sendo quanto à natureza 
dos dados, uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa de campo foram desenvolvidos 
jogos voltados a promover a aprendizagem na alfabetização e no letramento de alunos 
da EJA. Verificou-se que são necessárias estratégias metodológicas diferenciadas 
para o ensino de jovens e adultos e nesse sentido, o uso de jogos na EJA possibilita 
reter a atenção dos alunos e motivá-los à trabalharem o conhecimento por meio de 
uma abordagem que os coloca como protagonista de sua aprendizagem.  

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Metodologia. Lúdico.  
 

ABSTRACT: This study aims to play in the education of young people and adults, 

more specifically, or to use two games for a significant learning in the modality. The 
research sought to reflect on playful strategies that can be used with YEA subjects. 
Intuitively, this article aims to analyze the use of play in literacy and literacy in youth 
and adult education. How many objectives are dealt with in a descriptive research, 
seeking to conceive playfulness and characterize the literacy and literacy processes in 
YEA. Fez used two bibliographic and field research procedures, two of a quantitative 
nature, one qualitative research. In the field research, games were developed with the 
aim of promoting literacy and non-literacy learning among EJA students. I found that 
differentiated methodological strategies are necessary for teaching young people and 
adults and, in this sense, the use of games in YEA makes it possible to attract the 
attention of two students and motivate them to work or get to know through an approach 
that places them as the protagonist. of your learning 
 
Keywords: Youth and Adult Education. Methodology. Ludic. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O lúdico torna-se uma importante forma de desenvolvimento da criança, pois, 

além de educar e divertir, facilita na construção da sua aprendizagem e personalidade. 

Os jogos no ambiente escolar implicam para qualquer discente e docente muito mais 

do que o simples ato de brincar. É por meio do jogo, que ela está se comunicando 

com o mundo e também está se expressando, possibilitando, assim, familiarizar-se na 

sociedade tornando-se um cidadão do bem aprendendo a respeitar seus limites e dos 

outros.  

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da educação básica que 

regulamentada pela Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação, nessa modalidade, é 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 

fundamental e médio na idade própria. 

O parágrafo 1º do art. 37 da LDB/1996 estabelece que os sistemas de ensino 

assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, sujeitos da EJA, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as suas características, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

Essa legislação define no art. 62 que os docentes para aturam na educação 

básica devem ser ter formação em nível superior, em curso de licenciatura plena. 

Inexiste a obrigatoriedade de formação específica para o ensino nas modalidades da 

educação básica. Neste sentido, o docente que atua na EJA se depara com um 

contexto diferente do que vivencia no ensino regular.  

Os jovens e adultos muitas das vezes trabalham o dia todo e chegam exaustos 

para assistirem aula e se defrontam com metodologias tradicionais nas quais ficam 

passivos e desmotivados. Diante desta perspectiva, entende-se que as estratégias de 

ensino na modalidade ser diferenciada, respeitando-se as especificidades do seu 

público. Uma possiblidade de trabalho diferenciado é o uso do lúdico e jogos, a fim de 

motivar o aluno e de promover sua participação de forma ativa nas aulas e uma 

aprendizagem significativa.    

Nesta direção, esta investigação tomou como objeto o lúdico na EJA, mais 

especificamente, o uso dos jogos para uma aprendizagem significativa na modalidade. 

Teve objetivo geral analisar o uso do lúdico na alfabetização e letramento da educação 
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de jovens e adultos. E como objetivos específicas:  caracterizar os processos de 

alfabetização e letramento na EJA; compreender os sentidos e significados da 

ludicidade; e construir propostas de estratégias pedagógicas com uso do lúdico e de 

jogos para EJA. 

A pesquisa justifica-se pela relevância em buscar estratégias de aprendizagens 

para o alcance da alfabetização e letramento na EJA e pela compreensão de que o 

uso de jogos pode potencializar uma aprendizagem significativa no ensino de jovens 

e adultos. Justifica-se ainda, pela possibilidade de ampliar as práticas lúdicas voltadas 

ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade, visando propiciar aulas mais 

atrativas para o seu público. 

Tratou-se de uma pesquisa quanto aos objetivos, descritiva, na busca por 

conceituar ludicidade e caracterizar os processos de alfabetização e letramento na 

EJA. Fez uso dos procedimentos das pesquisas bibliográfica e de campo. E quando 

a natureza dos dados, configurou-se como uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa de 

campo foram desenvolvidas propostas pedagógicas para o uso de jogos na EJA, 

visando a promoção de aprendizagem na alfabetização e no letramento de alunos da 

EJA. 

Ainda conforme Gunther (2006), a pesquisa de cunho qualitativo, diferencia-se 

da pesquisa de cunho quantitativo, pelo viés da pesquisa qualitativa não pode ser feita 

com o uso de instrumentos estruturados, por exemplo questionários. O foco 

é compreender como o consumidor se comporta, ao invés de “medir”, ou seja, o cunho 

teórico se norteia pelo enquadramento de dados teóricos sem a contextualização de 

nortear ou contar dados.  

Neste sentido, corroborando para nossos estudos, Da Silva (2017), Santos 

(2019), Amorim (2019) e Antunes (2016), caracterizam que o ato lúdico adjunto com 

as técnicas teóricas são de fundamental importância diante das modificações 

existências no meio acadêmico, visto que, a prática docente precisa ser vista como 

uma construção de novos saberes, o discente, em especial a EJA, deve ser 

protagonista da sua própria história, pois é nesta fase que os novos caminhos surgem, 

após a conclusão do ensino método e fundamental, este aluno começara a descobrir 

novos caminhos tanto na vida profissional quanto na vida futura acadêmica.  
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EJA 

 

2.1 Alfabetização 

Ao longo das últimas décadas a ideia de alfabetização vem sendo modificada, 

visto que a alfabetização é um evento social que vem mudando historicamente 

conforme as necessidades que a sociedade determina. Ler e escrever codificando e 

decodificando não atende as peculiaridades da classe trabalhadora, atualmente 

exigem-se pessoas que saibam usar competentemente a leitura e a escrita nas mais 

diferentes situações do cotidiano (FERREIRA, SANTOS, 2013). Neste sentido 

precisamos entender que ao trabalharmos os aspectos da modalidade da EJA, há 

uma aplicabilidade de desafios como propaga Soek;  

 

A Educação de Jovens e Adultos emerge de um movimento de lutas, 
desafios e conquistas da Educação Popular. Esse dado se revela 
importante, uma vez que permite a compreensão das condições 
limitadoras impostas pelo modelo rígido da educação formal quando 
se pensa na EJA enquanto modalidade educativa. (SOEK, 2010, pág. 
51).  

 

Para que ocorra o processo de alfabetização é necessário que os jovens sejam 

motivados pelo docente e que este tenha um vasto conhecimento para realizar seu 

trabalho de forma atrativa e inovadora, precisa, também, estar sempre compartilhando 

as descobertas e, assim, construir juntos os saberes. O processo de letramento ocorre 

na interação com o meio, onde o aluno possa compreender que a leitura irá servir 

como um propósito em suas vidas, não se pode realizar algo apenas para satisfazer 

as necessidades de alguém, deve-se ganhar algo em troca e na leitura, se o estudante 

for dedicado, isto irá acontecer (ROCHA, 2017). 

Com o propósito de não tornar o processo de alfabetização na EJA enfadonho, 

o docente precisa planejar e organizar uma gama estratégias com recursos atrativos, 

no que tange os aspectos e utilização do lúdico. Trabalhar com o lúdico na 

alfabetização da EJA requer do docente o conhecimento sobre o processo de ensino 

de escrita e leitura. 

Em um estudo sobre como teria surgido o processo de alfabetização verifica-

se que mediante as necessidades oriundas perante os contextos comunicativos a 

humanidade, de forma compassada, começou a repensar nos indícios de como 
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poderia se dar a comunicação para que o outro pudesse entender e haver um diálogo 

consiste sobre suas práticas de pesca colheitas, pautados desde a idade antiga, com 

a escrita rupestre.  

 Neste sentido, o homem também viu a necessidade de sistematizar a sua 

utilização de gerações para gerações, desta form, a com a utilização da escrita 

sistematizou que o processo  de todos seus afazeres diários fossem transcritos para 

suas gerações futuras, fazendo assim com que seus ensinamentos pudessem ser 

desenvolvidos por outras gerações, sendo assim obteve o êxito em um processo de 

desenhar em um primeiro princípio os sons a serem utilizados na fala para que assim 

o processo de leitura e escrita fosse consolidado (SANTOS, 2016).  

 Mediante os adereços transcritos apud. Santos (2016), Cagliari (1998), 

direciona sobre estas perspectivas do surgimento da escrita, transcrito no dia a dia, o 

qual ele indaga da sua necessidade de comunicação e da parte fundamental do 

processo.  

De acordo com os fatos comprovados historicamente, a escrita surgiu do 
sistema de contagem feito com marcas em cajados ou ossos, e usados 
provavelmente para contar o gado, numa época em que o homem já possuía 
rebanhos e domesticava os animais. Esses registros passaram a ser usados 
nas trocas e vendas, representando a quantidade de animais ou de produtos 
negociados. Para isso, além dos números, era preciso inventar os símbolos 
para os produtos e para os proprietários. (CAGLIARI, 1998, p. 14).  

 

 Conforme o exposto, com o funcionamento e com a ascendência do processo 

de leitura e escrita que forma sendo desenvolvidas de geração para geração, o autor 

nos direciona mediante estes fatos surgiram então os processos de regaras para com 

a alfabetização “O longo do processo de invenção da escrita também incluiu a 

invenção de regras de alfabetização, ou seja, as regras que permitem ao leitor decifrar 

o que está escrito e saber como o sistema de escrita funciona para usá-lo 

apropriadamente”. (CAGLIARI, 1998, p.15).  

 Assim, compreende-se que o processo de alfabetização, também aquele 

desenvolvido  na EJA, leva o aluno a conhecer a grafia e a sonoridade das letras 

mediante ao processo de leitura e escrita, sendo assim o conceito continuo que tange 

o alfabetização trata-se das habilidades  para que se possa fazer o uso da leitura e da 

escrita e desta forma indagar os processos de letramento adjunto ao de alfabetização 

(SANTOS, 2016).  
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2.2 Letramento 

 

Na década de 1980 se dá a difusão do termo letramento no Brasil, o que acabou 

tornando-se foco de participação em discussões nas áreas da educação e da 

linguagem o que se demonstra no grande número de artigos e livros voltados para o 

tema. Além da alfabetização, esta classificação de tema interdisciplinar do âmbito 

social, cognitivo e linguístico sendo este o letramento, é um processo amplo que torna 

o indivíduo capaz de utilizar a escrita de maneira deliberada nas situações sociais 

(ALMEIDA, 2014). 

       Segundo TFOUNI, (2010), SOARES, (2009) a definição de letramento está 

associada à participação ativa na leitura e escrita, abrangendo assim aspectos sócios 

históricos e culturais, estando presentes as relações dessa escrita com a oralidade, a 

interpretação, as condições sócias históricas e as tecnologias disponíveis no ambiente 

social (BASSO, et al., 2013). 

       Neste intuito, as oportunidades de aprendizagem da leitura e da escrita são 

compostas por meio de práticas de letramento localmente desenvolvidas por 

participantes de um estipulado grupo social. No entanto, contextos mais distantes, 

como as esferas em que se definem as políticas educacionais e onde se realizam os 

debates acadêmicos, igualmente impactam os possíveis usos da escrita nas salas de 

aula (NEVES, CASTANHEIRA E GOUVÊA 2015). 

       Desta maneira, o letramento, denomina-se a ação educativa de aperfeiçoar o 

uso de práticas sociais de leitura e escrita em contextos reais de uso, tem-se um 

processo vasto que torna o indivíduo capaz de utilizar a escrita de maneira deliberada 

em várias situações sociais. A construção da linguagem escrita faz parte de seu 

processo geral se dá como um trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio da 

introdução no mundo da escrita pelas interações sociais e orais, considerando a 

significação que a escrita tem na sociedade (ALMEIDA, 2014). 

       No processo de letramento, o professor exerce um papel de fundamental 

importância, pois cabe a ele ser crítico, motivador e ter objetivos específicos para 

despertar os alunos a entrarem no mundo da escrita. Os alunos necessitam ser 

incentivados a serem autônomos na leitura e na escrita, fazendo com que o letramento 

esteja associado a um projeto de autonomia pessoal. Neste processo, o professor 

precisa esforçar-se para proporcionar situações naturais em que a leitura seja 
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necessária, ou melhor, ofertar aos alunos a oportunidade de viver situações reais de 

leitura dentro e fora da escola (HAIDUSKI, 2016). 

O processo de desenvolvimento que permeia o letrar, acaba envolvendo o uso 

dos sistemas de leitura e escrita na sociedade, desta forma, refere-se a um conjunto 

de práticas, que vem modificando a sociedade. Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar 

a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e 

façam parte da vida do aluno, designa práticas de leitura e escrita (ALMEIDA, 2014). 

       Neste processo os indivíduos precisam ter contato com os textos que circulam 

no meio social em que vivem, desde o início da sua aprendizagem, pois é a partir dos 

textos escritos que se tem contato com o mundo da língua escrita. Através da prática 

da leitura que se desenvolve qualidades características da pessoa letrada: a 

capacidade de visualizar o que está além do código escrito e a habilidade de relacionar 

as informações do texto lido com a sua realidade histórica, social e política 

(HAIDUSKI, 2016). 

 Partindo deste pressuposto, constatamos como nos indaga Soek (2010, p. 53), 

que:  

 

Falar dos educandos da EJA é “falar, sobretudo, do jovem, adulto, 
trabalhador, pobre, negro, oprimido e excluído”. Identifica-se, assim, a 
estreita relação que se estabelece entre a incidência da exclusão e as 
restrições ao acesso à educação, pois conforme afirmam Haddad e Di 
Pierrô (2000), a história brasileira nos oferece claras evidências de que 
as margens da inclusão e da exclusão educacional foram sendo 
construídas simétrica e proporcionalmente à extensão da cidadania 
política e social, em íntima relação com a participação na renda e o 
acesso aos bens econômicos. Isso se evidencia nas estatísticas, visto 
que os percentuais abrangem, geralmente, determinados “tipos 
sociais”. Por exemplo, nas questões referentes a gênero e raça, no 
Brasil, evidenciam-se as marcas sociais do preconceito em relação 

aos negros e às mulheres. 

 

 Neste sentido, tomando como processos fundamentais para a autonomia dos 

sujeitos, a alfabetização e o letramento, passamos a tecer a relação deles com as 

práticas  educativas, na modalidade da EJA em particular que envolvem ludicidade. 
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     2.3 Letramento e alfabetização na EJA, como as práticas lúdicas podem ser 

um alicerce norteador diante das dificuldades 

 

Todo aluno retrata a sua realidade, suas vivências, cotidiano, problemas e 

vulnerabilidades. É necessário compreender que os alunos da EJA passam por 

dificuldades adversas justo, muitas das vezes, pela dura realidade em que vivem. A 

renda baixa, a idade, a saúde precária, são razões que interferem de forma crucial no 

processo da aprendizagem e permanência na escola (ARAUJO 2017).  

A volta à escola está acompanhada por vários aspectos, a exemplo dos alunos 

adultos, que pode ser: idade avançada, melhoria da situação econômica e/ou social 

ou até mesmo da autoestima. Esse último aspecto pode ser salientado, pois, acredita-

se que um dos principais motivos que levam o aluno voltar a estudar é a busca pela 

realização pessoal (SILVA 2019). Uma relação que se pode fazer das dificuldades que 

o aluno encontra ao voltar com os estudos, em especial na etapa de alfabetização, 

refere-se ao aspecto da idade avançada, no qual o aluno começa a apresentar sinais 

de comprometimento com a saúde como os tremores, deficiência na visão e audição, 

dificuldade motora, além das dificuldades de cunho emocional, como baixa estima, 

insegurança, medo, preconceito etc., em sua grande maioria se sente envergonhados 

por não saber ler e escrever e decidem se excluir e evadindo da escola ou mesmo 

estando nela, não se tem nenhuma expectativa.  

Diante disto o desafio do retorno à escola, os alunos relatam que mesmo diante 

das dificuldades e obstáculos financeiros, pessoais e sociais, eles enfrentavam e 

lutavam todos os dias para que ao retornarem à escola conseguissem e alcançassem 

as suas expectativas de ler e escrever para concluir os estudos, adquirir mais 

conhecimento, buscar mais oportunidades, ter a independência com muito esforço 

(ARAUJO 2017). 

Na grande maioria das vezes os alunos da EJA reaparecem à sala de aula 

desmotivados, se sentindo-se inferiores e incapazes de aprender o que é passado, se 

desestimulando e impossibilitando ainda mais a sua aprendizagem. É necessário 

transformar toda essa realidade que temos para torná-los sujeitos pensantes e autores 

se suas próprias histórias, afinal eles querem aprender e acima de tudo buscam uma 

melhor qualidade de vida (NASCIMENTO 2018). 

O índice de evasão na EJA é muito numeroso, os estudantes sentem-se 

desmotivados e cansados; a grande maioria trabalha o dia inteiro, pegam ônibus 
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lotado, muito stress. É preciso que os professores da EJA sejam dinâmicos, 

aproximem o conteúdo à realidade do aluno, procurando sempre inovar e não criarem 

barreiras para afastar esses alunos.  

O professor da EJA tem que estar motivado para poder conseguir motivar os 

alunos, levando em conta que os alunos são reflexos dos professores. Quando pensa 

em evasão na EJA é de grande relevância conhecer o perfil destas pessoas, para 

tentar compreender por que se dá esta evasão. As razões para a evasão na EJA são 

muitas, pode-se destacar o cansaço após um dia de trabalho, a distância entre 

casa/escola que aumenta as possibilidades de assaltos, entre outros fatores que se 

dá por conta da violência urbana. Outro fator é o apoio da família que nem sempre 

existe, o apoio do governo, da escola, direção, professores muitas vezes não 

estimulam os alunos; e também o desinteresse interfere sobre esta questão (SOUSA 

2017). 

Partindo deste conceito vem a importância da flexibilidade do professor de 

propiciar oportunidades favoráveis, levando em consideração as particularidades de 

cada aluno, contribuindo assim na transposição desses saberes de maneira a 

aproximar essas questões à realidade do aluno, reinventando um ambiente escolar 

na vida desses jovens para recuperá-los (FERREIRA, MERCIER 2017). 

O trabalho do docente em sala de aula com alunos do EJA é de extrema 

categorização, o docente precisa estar preparado para saber sua importância dentro 

do centro da sala de aula, o aluno a qual é inserido dentro dessa modalidade é por 

muitas das vezes pelas dificuldades vivenciadas e enfrentadas na vida de cada aluno. 

Pensando nesta perspectiva a formação do professor é de fundamental importância 

para saber lhe dá com as situações enfrentadas por esta modalidade especial, entre 

isso está o despreparo do profissional dentro da desta característica, por muitas das 

vezes a formação acadêmica oferecida pelas universidades não preparam o discente 

para lecionar nesta área, já que os alunos jovens e adultos precisam de um ensino 

com estratégias metodológicas diferenciadas para um bom preparo e incentivo do 

aluno pelas aulas. (NASCIMENTO, 2018). 

É verídico que é muito desafiador o trabalho que o professor por caracterizar 

várias questões  com relação as dificuldades ao nível de aprendizagem com cada 

aluno possui, e com sua índole de comportamento dentro do ambiente escolar, neste 

sentido é preciso ter um olhar bem diferenciado e individual para que possam ser 

aprimoradas todas as ênfases que o discente já tenha em mãos devido as 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

experiências de vida, Coll (1992) dissemina que os conhecimentos constituem o 

objeto de aprendizagem que neste caminho o professor favorece, por meio das 

metodologias de ensino, onde os caminhos para eles devam ser facilitados para 

conhecimento e interação de todos. (NASCIMENTO, 2018). 

Segundo Piaget (1973) apud Machado, Correia e Rovetta (2014), o ato de 

compreender e inventar ou até mesmo reconstruir através do método da reinvenção, 

será necessário para modificar os indivíduos capazes de produzir ou criar, sendo 

assim não somente um ato de repetição. É observável que no contexto de ensino atual 

mesmo a citação de Piaget sendo datada de 1973, ela está viva na atualidade deste 

modo discutimos até hoje a importância de uma educação pautada em liberdade, onde 

os conteúdos ministrados sejam de forma expressa e significativa para que o aluno 

chegue ao ponto de poder estabelecer relações com o seu ato do cotidiano dentro de 

todas as matérias, até as mais difíceis, interpretadas por eles como a matemática a 

língua portuguesa e seus conceitos normativos (MACHADO, CORREIA, ROVETTA, 

2014).   

Um dos anseios que percebemos dento do eixo escolar é direcionar que os 

professores busquem esta análise de enquadramento com a realidade do aluno em 

especial da educação de jovens e adultos. É notório que a realidade destes alunos é 

diferente cada um detém de um contexto familiar social diferente com suas 

dificuldades diárias para poder está no seio da unidade escolar querendo aprender 

algo para ser um indivíduo formado. Neste sentido o que sintetizamos que como são 

realidades diferentes com várias características diversas o professor sente estas 

dificuldades de usar as metodologias que posam prender a atenção em uma sala de 

aula. O professor deve estar em constante reflexão e avaliação sobre suas práticas, 

para que a partir disso possa identificar as dificuldades e buscar meios para superá-

las (MACHADO, CORREIA, ROVETTA, 2014).   

Uma das dificuldades que podemos analisar enfrentadas pelos professores que 

atuam no EJA é adaptar ao novo, a um contexto totalmente diferente da atualidade 

com adolescentes fervorosos no contexto do descobrimento do seu corpo, já na 

educação de jovens e adultos, eles já obtêm uma maturidade maior que o ensino 

regular ao qual estão jovens contínuos no caminho de estudo. O docente se depara 

com um mundo novo diferente do que ele vivenciou, os jovens e adultos por muitas 

das vezes trabalham o dia todo e chegam exaustos para poder terem as aulas no 

período noturno, pensando nesta perspectiva é o que a metodologia do professor 
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precisa estar atrelada ao contexto de vida deste aluno, para que os anseios do ensino 

aprendizagem ofusquem a atenção desse, dentro da sala de aula. Outro fator 

importante que o aluno traz consigo dentro da educação de jovens e adultos é a 

frustação emocional que ficou dentro da sua memória, ou seja, o aluno queria estudar 

mais por motivos de necessidades ao trabalho precisou-se ausentar-se de suas 

atividades dentro do laço escolar para ajudar a sua família para poder ter o que come 

dentro da sua casa e há claro outros fatores que estejam relacionados, o trabalho de 

um docente dentro da educação de jovens e adultos é árduo sem sombra de dúvidas, 

mas por muitas das vezes é de inúmera satisfação pelo conhecimento adquirido do 

lado profissional e principalmente humano (MACHADO, CORREIA, ROVETTA, 2014). 

Pensando nesta perspectiva como ressaltamos a realidade vivenciada por cada 

discente é totalmente diferente do ensino regular ao qual o professor na maioria dos 

casos é inserido, partindo deste pressuposto as maiores dificuldades surgem como se 

deve proceder com as realidades enfrentadas pelos alunos em sala de aula, onde o 

educador na maioria dos caos preocupa-se na aplicação dos conteúdos conforme são 

inseridos dentro da grade curricular e não se preocupam com aquele conhecimento 

ao qual é o aluno já traz dentro da sua vivencia como nos aspectos socias e culturais 

(NASCIMENTO, 2018).  

Existe um ponto fundamental no incentivo do professor nas dificuldades que 

esse enfrenta diariamente na EJA, é comum que exista evasão por partes dos alunos 

no decorrer do ano letivo, visto que, é uma das maiores dificuldades tanto dos 

professores como da gestão escolar com o um todo. Sendo assim ao mesmo tempo 

que obtém destas dificuldades é preciso florescer diante do docente em que este 

esteja inserido a abertura continua do diálogo com o aluno, sendo assim não 

ocasionado esta distância criando assim uma barreira entre aluno e professor, é 

preciso haver a flexibilidade continua dos conteúdos inseridos dentro do ambiente da 

sala de aula (NOGUEIRA et al 2015). 

Assim vale lembrar que é de suma importância o ensino da EJA para o aluno 

voltar a estudar e se afirmar dentro do laço social que é imposto pela sociedade, é 

preciso conforme disseminando durante este tópico que haja uma inteira relação entre 

o professor e o aluno para que as metodologias passadas em sala possa ofuscara a 

atenção do aluno dentro do ambiente para que o comum da evasão escolar possa ser 

totalmente deixada de lado, que este aluno possa alcançar não somente a pratica de 

ir toso dos dias para a unidade que representa a escola, mas que possa se empenhar 
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nas atividades em que os professores a inserem como forma de aprendizado tanto 

profissional e humano, neste sentido é importante dizer que o dialogo a quebra de 

barreiras entre professor e aluno precisa estar viva, para que o trabalho possa ser 

disseminado se uma forma que agrade a todos perante o contexto de vida e de 

conhecimento de cada um. (NOGUEIRA et al 2015). 

 

3 SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA LUDICIDADE: O USO DO LÚDICO 

NE DE JOVENS NA EJA 

 

Ao nos depararmos com o processo de ludicidade em qualquer ambiente, seja 

ele no meio educacional principalmente, é preciso que em um primeiro ponto 

abordemos sobre o jogo como uma ferramenta educacional para o ensino-

aprendizagem e conhecimento pedagógico para o processo de alfabetizar e letrar, é 

importante compreender o conceito de aprendizagem e conhecimento porque um dos 

objetivos para a utilização deste instrumento pedagógico é tornar a aprendizagem 

escolar mais satisfatória e efetiva para o educando (NOGUEIRA, 2016).   

Destacamos que Ribeiro (2014), apud. Santana (2020), sinalizam que a 

aprendizagem se restringiria aos processos mentais individuais do estudante, 

tratando-se este do método cognitivista: Os conceitos cognitivistas da aprendizagem, 

como a percepção, o processamento de informação e a compreensão, entre outros, 

dispõem uma importância considerável na função desempenhada pelo conhecimento 

pregresso, na aquisição de um novo conhecimento (ANJOS, 2021).  

Nessa direção, destaca-se o processo de alfabetização também faz parte da 

aprendizagem do adulto, inserindo aos aspectos primordiais do nosso trabalho, que 

norteia a inserção do ato lúdico na EJA. Porém quando utilizado somente esse 

processo desconsiderando toda a construção social e as aprendizagens não 

escolares que os educandos já possuem, é um problema para o desenvolvimento da 

aprendizagem do adulto na EJA.  

Neste intuito consideramos que o processo de ensino-aprendizagem permeia 

muito além de práticas teóricas e educativas que sejam inseridas dentro da sala de 

aula. 

Postergando para esta caracterização e seguindo o trabalho de Santana (2020, 

p. 32), direciona que: 
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[...] encontram-se em revisões bibliográficas outros autores que 
afirmam que existe processamento cognitivos e mentais que 
contemplam as aprendizagens e trajetórias que os educandos da EJA 
já possuem. Sendo assim, para Paulo Freire (1997) a aprendizagem 
na alfabetização, especificamente na EJA, necessita partir de uma 
interação entre o mundo e a cultura que o adulto está inserido, levando 
em consideração a vivência que esse adulto possui pela cultura que 
está inserido.  

 

A associação de inserção de modos educacionais, e de novas técnicas para o 

processo educacional, permeia sobre a ideia que essas reflexões que são inseridas 

por Paulo Freire retomam o conceito de alfabetizar letrando e que ajuda na 

compreensão de como a aprendizagem para EJA também necessita contemplar as 

particularidades dos educandos e dos professores. Dessa forma, para pensar em uma 

aprendizagem é necessário pensar no meio cultural em que o ser humano está e 

observar a cultura em que ele está inserido e, principalmente, respeitar seu processo 

cultural e de aprendizagem.  

 
Segundo Paulo Freire (1997), é necessário que na aprendizagem 
escolar seja contemplada a vivência do adulto e na alfabetização seja 
criado um espaço em que este educando não apenas aceite o que lhe 
é apresentado, mas questione o que está sendo trabalhado com ele. 
Nesse sentido, é possível compreender que o pensamento de Paulo 
Freire não acolhe o espaço de aprendizagem escolar, sobretudo 
somente com o método cognitivista, porque para ele é um espaço que 
reforça uma “ingenuidade” nos educandos ao invés de provocar seres 
críticos: Nada ou quase nada existe em nossa educação, que 
desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, 
da revisão dos “achados” — o que implicaria no desenvolvimento da 
consciência transitivo-crítica. Pelo contrário, a sua perigosa 
superposição à realidade intensifica no nosso estudante a sua 
consciência ingênua. (SANTANA, 2020, p. 40).  

 

Partindo desse pressuposto, podemos elencar que o processo de 

aprendizagem na alfabetização da EJA precisa considerar não só os aspectos cultuais 

ao qual este aluno está inserido em que o adulto está inserido ou apenas considerar 

suas facetas de aprendizagem teóricas, mas sobretudo, direcionar sobre como a sua 

vivência e experiência atual pode contribuir de forma concisa para seu crescimento 

no processo de letrar e alfabetizar, é preciso neste intuito, estigar no aluno o poder da 

pesquisa e na inserção do poder de competir, pois o futuro social que ele já encontrou 

e ainda encontrará em sua vida, permeará muito sobre o ato de competir.  
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É necessário provocar a crítica e os questionamentos para que a educação 

contemple cada vez mais esse adulto e o faça ser o agente de sua aprendizagem. 

Sendo assim, acredita-se que o alfabetizar letrando pode ser considerado uma forma 

de ensino que contempla a complexidade do processo de aprendizagem, a partir da 

visão crítica apresentada por Paulo Freire, que é a que se adotada nessa pesquisa.  

 

 

4 PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA TRABALHAR O LÚDICO E 

JOGOS NA EJA 

 

 Visando o trabalho com o lúdico na EJA sinalizamos que as práticas de cunho 

lúdico direcionam para uma aprendizagem inserida dentro do letrar e do alfabetizar. 

Partindo desse pressuposto, selecionamos um jogo bem conhecido por todos, o bingo, 

realizando uma produção própria de um jogo de bingos com cartelas. Nessa 

confecção, inserimos a produção de 26 cartelas com o conteúdo de processo de 

formação de palavras. A atividade lúdica funciona da seguinte forma. Após a 

introdução teórica sobre o conteúdo de estrutura das palavras e processo de formação 

de palavras, conteúdo este inserido dentro do eixo da sala de aula por meio de 

apostilas e copia no quadro, para a inserção no caderno de cada aluno, é apresentado 

para todos a funcionalidade de como funciona o bingo.  

 Considerou-se na confecção do jogo a aprendizagem, a ser desenvolvida com 

os alunos da EJA, voltada para formação de palavras, a partir de rol de possibilidades 

de se trabalhar a formação de palavras, ver figura 1. 
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Figura 1 – Possibilidades de trabalhar a formação de palavras com bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as explicações de como funciona o jogo normal, propomos a partir de 

cartelas subdividas com respostas a trinta perguntas. No globo de números só 

existiram 30 números. Em uma folha a parte o docente estará com trinta perguntas, 

para cada rodada o professor sorteará um número girando o globo do bingo e após o 

sorteio fará a pergunta aos alunos, relativa ao número sorteado. Para a cartela que os 

alunos ficarão (ver figura 2) existem apenas as respostas as perguntas, ou seja, o 

aluno precisa saber a resposta da pergunta sorteada e, consequentemente com a 

resposta em mente, verificar se na tabela que ele possui encontra-se aquela resposta, 

caso tenha ele marcará com um lápis de forma bem clara ou com caroços de feijões, 

utilizados comumente nas brincadeiras de bingo. 

 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Figura 2 – Modelo das cartelas do aluno bingo lúdico

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível por meio da realização deste trabalho constatar que as diretrizes 

educacionais em que tangem uma unidade escolar perpassam muito somente sobre 

o ato teórico de ensinar, Neste sentido, podemos observar que se faz necessário 

algumas atividades lúdicas dentro deste eixo educacional, não é somente fazer o 

estudo com os embasamentos teóricos ou somente lúdicos, é sim de forma graduada 

a interação e composição das duas formas, ou seja, é preciso que haja um viés de 

unificação dos dois traços  atualmente dentro do campo de ensino.  

Verificou-se que é possível o uso do lúdico na EJA, na busca por tornar a 

aprendizagem mais significativa e prazerosa. Destaca-se que a inserção da ludicidade 

a aprendizagem dos alunos da modalidade possibilita trabalhar a alfabetização 

também consolidando os conhecimentos já apreendidos pelos alunos. Os jogos 
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permitem uma aprendizagem mais motivadora e significativa, como o exemplo do 

bingo lúdico. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é abordar a importância do uso da música para a 
aprendizagem de alunos da Educação Infantil, buscando refletir e discutir as formas 
pelas quais esta ferramenta facilita o processo de ensino-aprendizagem. Esse estudo 
desenvolveu-se através da pesquisa bibliográfica, disponível na literatura, com a 
seguinte questão norteadora: Qual a importância e a contribuição da música como 
ferramenta pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças na Educação Infantil? Para tanto, recorreu-se a teóricos como: Brito 
(2003), Ponso (2008) e Rosa (1990), os quais contribuíram de forma relevante no 
trabalho com a música na Educação Infantil. Espera-se que este artigo seja referência 
e que contribua para a reflexão sobre as práticas pedagógicas, utilizando a música no 
contexto da Educação Infantil, proporcionando às crianças uma aprendizagem lúdica, 
prazerosa e criativa.  

Palavras-chave: Educação Infantil. Ludicidade. Música. 

 

RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es abordar la importancia del uso de la música para el 
aprendizaje de los estudiantes de Educación Infantil, buscando reflexionar y discutir 
las formas en que esta herramienta facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
estudio se desarrolló a través de una investigación bibliográfica, disponible en la 
literatura, con la siguiente pregunta orientativa: ¿Cuál es la importancia y el aporte de 
la música como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
desarrollo de los niños en la Educación Infantil? Para ello, recurrimos a teóricos como: 
Brito (2003), Ponso (2008) y Rosa (1990), los cuales han contribuido 
significativamente en el trabajo con la música en la Educación Infantil. Se espera que 
este artículo sea una referencia y que contribuya a la reflexión sobre las prácticas 
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pedagógicas, utilizando la música en el contexto de la Educación Infantil, ofreciendo 
a los niños un aprendizaje lúdico, placentero y creativo.  

Palabras clave: Educación Infantil. Ludicidad. Música.  

 

INTRODUÇÃO  

A concepção de educação de Freire (1996) é carregada de esperança, ele 

defende que a importância política da educação é de transformadora da sociedade, é 

uma prática legítima de intervenção no mundo. Seu papel é de formar sujeitos críticos 

e reflexivos capazes de atuar em seu espaço social. Essa também é a perspectiva 

deste trabalho, pois uma escola transformadora é a que entende que “ensinar não é 

transmitir conhecimento, mas criar as possiblidades para a sua produção ou sua 

construção” (FREIRE, 1996, p.47).  

Desde muito cedo a música pode estar presente na vida de todas as pessoas, 

como afirma Jeandot (1978, p.18) “[...] ainda no útero materno, a criança já toma 

contato com um dos elementos fundamentais da música – o ritmo, através da pulsação 

do coração de sua mãe”. Em muitas situações de interação social, as crianças entram 

em contato com a música, como por exemplo, na hora de dormir quando seus pais e 

avós cantam as canções de ninar, nas brincadeiras, nas comemorações de 

aniversários, entre outros momentos.  

Considerando que a educação formal64 precisa se adequar para se tornar mais 

efetiva para a construção de uma aprendizagem significativa, surge a indagação: Qual 

a importância e contribuição da música como ferramenta pedagógica para o processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvimento das crianças na Educação Infantil? 

Partimos da hipótese de que a música pode atrair e envolver as crianças 

contribuindo para elevar sua autoestima, estimular a criatividade e a imaginação. 

Sendo assim, utilizar a música como auxílio pedagógico é primordial, tanto para o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, como para o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo, motor e para o convívio social.  

 
64 “A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras e padrões comportamentais definidos previamente. [...] 
Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente 
sistematizados, normatizados por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver 
habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, motricidade etc.” (GOHN, 2006, p. 29). 
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A partir dessa compreensão, o tema desta investigação tem como foco realizar 

um estudo com o intuito de abordar a importância do uso da música como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. Como 

objetivos específicos temos os seguintes: apresentar conceitos e aportes legais 

quanto a utilização da música na Educação Infantil; refletir sobre a postura lúdica do 

professor e seu papel no desenvolvimento dos sujeitos e discutir acerca das 

estratégias pedagógicas quanto a utilização desse recurso em sala de aula. 

A escolha do tema se justifica pela sua relevância acadêmica e social, visto que 

traz a discussão para a importância do uso dessa ferramenta ligada às propostas 

curriculares da Educação Infantil, possibilitando às crianças explorar novos 

conhecimentos, expressar sua opinião, estimular sua criatividade, autonomia e a 

atitude colaborativa e participativa, tornando o processo de aprendizagem mais 

estimulante, interessante e interativo. 

Para cumprir com os propósitos desse estudo contou-se com a contribuição de 

alguns autores para nos ajudar a compreender e aprofundar o tema, como: Brito 

(2003), Freire (1996), Huizinga (1996), Ponso (2008) e Rosa (1990), entre outros 

autores que apontam para os benefícios da utilização da música como ferramenta 

pedagógica e que convidam os professores a refletir suas práticas e seu papel para a 

formação de cidadãos autônomos, críticos e reflexivos. Também se buscou por 

documentos que orientam a Educação Infantil no Brasil, como: Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

Este trabalho quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

elaborada a partir do estudo de publicações relacionadas a este tema, através da 

leitura de livros e artigos publicados. Quanto a abordagem metodológica aqui 

empregada é de natureza qualitativa com a intenção de discutir a importância da 

referida temática.  

Inicialmente, o desenvolvimento desse artigo traz a concepção da música na 

educação e apresenta os principais documentos que abordam o uso desta ferramenta 

na Educação Infantil. O tópico seguinte, aborda reflexões acerca do papel do 

professor destacando-o como mediador da aprendizagem. Dando continuidade, o 
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último tópico discorre sobre as possibilidades da música como ferramenta pedagógica 

a fim de facilitar o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Ao final, 

serão apresentadas as conclusões deste trabalho. 

 

A música na Educação Infantil: algumas considerações 

Em 2010, foi publicado, pelo Ministério da Educação (MEC) as Diretrizes 

Curriculares Nacional para Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2010), que trazem o 

conceito de criança como: 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12). 

Assim sendo, todas as crianças devem ter acesso à educação, prioritariamente, 

conforme estabelecido como direito pela Constituição Federal e, posteriormente, 

reafirmado pela atualização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação através da Lei 

nº 12.796 de 2013 que garante a obrigatoriedade da matrícula de todas as crianças 

até 5 anos em instituições da Educação Infantil (BRASIL, 2013).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento regulamentador 

que estabelece as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem apreender 

na educação básica. Sendo assim, todas as escolas devem organizar seu currículo a 

partir desse documento. Ele apresenta como inovação a concepção de educação para 

a formação integral ao propiciar o desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivo, 

físico, social, emocional e cultural. Dessa forma, esse documento norteia os 

fundamentos pedagógicos (BRASIL, 2017a). 

De acordo com a Resolução CNE/CEB n. 02/2017, que aprovou a BNCC, em 

seu artigo 6º diz que: “As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as 

múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu pleno desenvolvimento, na 

perspectiva de efetivação de uma educação integral.” (BRASIL, 2017b). Muitas 

escolas permanecem com o ensino tradicional, onde se trabalham com métodos 

engessados, conservadores e pouco interessantes para os alunos. Uma prática 

pedagógica inovadora é fundamental, faz a criança despertar o seu entendimento e 
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interessar-se pelo conteúdo que é exposto a ela. No entanto, as ferramentas de ensino 

devem ser amplas para que de fato o aprendizado ocorra de forma significativa e 

eficaz. As DCNEI apontam que:  

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 

a brincadeira, garantindo experiências que: [...] Promovam o 

relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; (BRASIL, 2010, p. 26) 

Outro documento importante é o Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil (RCNEI) o qual orienta os professores da Educação Infantil estabelecendo o 

que deve ser ensinado. Ele enfatiza a utilização da música na Educação Infantil e 

emprega o conceito da música como linguagem e área de conhecimento, 

considerando que esta tem estruturas e características próprias, devendo ser 

considerada como: produção, apreciação e reflexão (BRASIL, 1998). Ainda 

conceituando a música, o RCNEI a descreve como  

 

[...] 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 o som e o 

silêncio. A música está presente em todas as culturas, nas mais 

diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, 

manifestações cívicas, políticas etc. Faz parte da educação desde há 

muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada como 

fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da 

matemática e da filosofia [...] É uma das formas importantes de 

expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto 

da educação, de um modo geral, e na educação infantil, 

particularmente. (BRASIL, 1998, p. 45) 

Rosa (1990, p. 19) entende a música como “uma linguagem expressiva e as 

canções são veículos de emoções e sentimentos, e podem fazer com que a criança 

reconheça nelas seu próprio sentir”. A autora enfatiza também que em diferentes 

espaços escolares:  
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A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de 

expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, 

brinquedos e roda cantadas, em que se desenvolve na criança a 

linguagem corporal, numa organização temporal, espacial e 

energética. A criança comunica-se principalmente através do corpo e, 

cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 

1990, p. 22-23). 

Diante disso, a incorporação da música no processo educacional favorece o 

desenvolvimento de aprendizagem da criança, pois trabalha os conteúdos de forma 

lúdica, oportunizando a fantasia e criatividade, despertando a autoestima e facilitando 

a expressão das emoções (BRITO; BUORO, 2003). Nesse sentido, para um total 

aproveitamento dos benefícios dessa ferramenta em sala de aula, o uso dela precisa 

vir acompanhado de planejamento apropriado, de uma prática pedagógica em que o 

aluno seja o centro e de professores capacitados. 

Vale ressaltar que a utilização da música nas práticas pedagógicas deve 

respeitar a individualidade da criança, seu contexto social, econômico, cultural, étnico 

e religioso, concebendo a criança como um ser único com características próprias 

(BRITO, 2003). Atenção especial deveria ser dispensada ao ensino de música no nível 

da educação básica, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, 

pois é nessa etapa que o indivíduo estabelece e pode ser assegurada sua relação 

com o conhecimento, operando-o no nível cognitivo, de sensibilidade e de formação 

da personalidade. (LOUREIRO, 2003, p. 141) 

Portanto, a música é um instrumento pedagógico que promove a construção e 

integração dos conhecimentos, auxiliando no processo da alfabetização e do 

letramento (GRANJA, 2006). Além de colaborar com a formação crítica do aluno, 

preparando-o como ser social, num espaço democrático, contribuindo, desse modo, 

com o papel principal da escola, que é a formação de cidadãos críticos, reflexivos e 

autônomos (BRITO, 2003).  

Perante o exposto, entende-se a importância da música para a criança, já que 

é nos primeiros anos que ela se apropria da cultura ao seu redor, é na infância que 

ela é introduzida socialmente, desenvolvendo a linguagem e se comunicando com os 

outros. 
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 O papel do professor e sua postura lúdica 

A ludicidade é uma temática que tem conquistado espaço no âmbito 

educacional, pois o brincar é inerente à criança e o envolvimento dessa ferramenta no 

processo de ensino favorece, enriquece e torna o aprendizado mais prazeroso e 

quando a criança é motivada pelo prazer, ela é naturalmente seduzida nas atividades. 

O lúdico está relacionado ao mundo que rodeia a criança, ainda que rotulado como 

“passatempo” é de suma importância, pois a criança é naturalmente lúdica. Portanto, 

é fundamental pôr em prática estratégias de forma lúdica, seja através da brincadeira, 

dos jogos, da música ou da poesia. 

Vale destacar que as atividades lúdicas não se limitam ao jogo e à brincadeira, 

mas abarcam atividades que proporcionam prazer, interesse e interação de seus 

pares. De acordo com Luckesi (2000, p. 12), “são aquelas atividades que propiciam 

uma experiência de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis e 

saudáveis.” Sendo assim, o educador é peça fundamental desse processo e deve ser 

considerado como um elemento indispensável. É de suma importância que a 

formação e vida profissional do educador sejam conduzidas para o reconhecimento e 

valorização do lúdico como suporte metodológico a fim de que realize uma prática 

educacional consistente e significativa. Dessa maneira, Nóvoa (1991, p. 34) evidencia 

que:  

Não é possível construir um conhecimento pedagógico para além dos 

professores, isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais 

do trabalho docente. Não quer dizer, com isso, que o professor seja o 

único responsável pelo sucesso ou insucesso do processo educativo. 

No entanto, é de suma importância sua ação como pessoa e como 

profissional. 

Nesse sentido, é importante que o professor reconheça o lúdico como fator 

imprescindível para o processo de alfabetização e letramento na Educação Infantil. 

Assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança interna, e 

não apenas externa, implica não somente uma mudança cognitiva, mas, 

principalmente, uma mudança afetiva. A ludicidade exige uma predisposição interna, 

o que não se adquire apenas com a aquisição de conceitos, de conhecimentos, 

embora estes sejam muito importantes. Uma fundamentação teórica consistente dá o 
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suporte necessário ao professor para o entendimento dos porquês de seu trabalho. 

Trata-se de ir um pouco mais longe ou, talvez melhor dizendo, um pouco mais fundo. 

Trata-se de formar novas atitudes, daí a necessidade de que os professores estejam 

envolvidos com o processo de formação de seus educandos. Isso não é tão simples, 

pois, implica romper com um modelo, com um padrão já instituído, já internalizado. 

(SANTIN, 1994, p. 45). 

Fortuna (2001) acrescenta a essa ideia que o que mais importa em uma 

atividade lúdica, não é apenas o resultado, mas a vivência plena do aqui-agora, uma 

vez que, possibilita o encontro com o mundo, consigo e com o outro de corpo e alma 

e instaura um estado de inteireza. O que mais importa não é o tipo de atividade, mas 

sim, o porquê de estar sendo realizada, de que forma o educador irá orientá-la e como 

será experienciada pelos envolvidos. A respeito disso, Rosa (1990) expõe que a 

música: 

Deve propiciar situações em que a criança pode olhar o mundo e se expressar. 

Olhar o mundo e aprender e perceber significados em todas as coisas. Em condições 

normais, a criança constrói a partir de seu significante, transformando significados, 

compreendendo o mundo e percebendo-o de uma forma peculiar. Constrói assim seu 

pensamento através da interação com o ambiente e da compreensão das relações 

entre todas as coisas, aí incluindo os sons, as canções, as diferentes manifestações 

em linguagem musical (ROSA, 1990, p. 18). 

Entende-se que o processo de alfabetização infantil deva ocorrer com prazer e 

construção e que a abordagem lúdica se configura como um recurso significativo para 

o desenvolvimento cognitivo da criança. Dentro desse contexto, de acordo com 

Kishimoto (1994, p.49) “por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a 

desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo 

pedagógico”. 

No que tange ao papel do professor, Freire (1996, p. 21) enfatiza que “ensinar 

não é só transferir conhecimentos [...]”, o processo educativo requer que ele seja um 

mediador no processo de aprendizagem do aluno. E nessa mediação, o professor 

pode contar com a música como uma ferramenta pedagógica que irá facilitar esse 

processo. 
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Pode-se concluir que a utilização da música na Educação Infantil pode e com 

certeza vai possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento global da criança, pois 

desperta a criatividade, a memória e a autonomia e, mais diretamente, na forma como 

ela se expressa perante o processo de aprendizagem. 

 

Possibilidades do uso da música em sala de aula 

Ficou claro aqui que a música é um agente facilitador e integrador no processo 

de ensino e aprendizagem na Educação Infantil, dessa forma pode ser usada para 

trabalhar a interdisciplinaridade e para explorar diferentes aspectos do cotidiano de 

maneira criativa contribuindo com a socialização, a aprendizagem das crianças, o 

conhecimento de mundo e com experiências e vivências do seu meio cultural e da sua 

região. Quanto a isso Ponso (2008) esclarece que 

Na educação infantil a fronteira das disciplinas não é evidente para as 

crianças. Quando se deparam e entram em contato com o objeto de 

estudo, as relações interdisciplinares acontecem naturalmente. É 

imprescindível, portanto, que o professor atente para o modo como 

introduz ou situa esses objetos e temas de projeto de modo a não 

impor restrições ou salientar, demasiadamente, as fronteiras 

disciplinares. Para que aconteça essa interação, é necessário estar 

aberto para o outro. (PONSO, 2008, p.13) 

Na Educação Infantil, para que o ensino seja significativo e eficaz existem 

inúmeras possibilidades de se trabalhar com a música, por exemplo, com exercícios 

rítmicos, ruídos cotidianos, parlendas, brincadeiras cantadas, sonorização de 

histórias, entre outras. Também, pode proporcionar através da música que o aluno 

experimente sensações e sentimentos como de tristeza e alegria. 

A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão 

física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas, 

em que se desenvolve na criança a linguagem corporal, numa organização temporal, 

espacial e energética. A criança comunica-se principalmente através do corpo e, 

cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento. (ROSA, 1990, p. 22-23) 

Para que a música, como ferramenta de ensino na Educação Infantil, relacione 

o prático com o pedagógico é imprescindível que o professor seja criativo. Por 
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exemplo, pode propor brincadeiras onde os alunos descrevem os sons que imitam 

ações cotidianas e sons de animais e de carros. A respeito disso, Brito (2003) declara 

que essas atividades que usam ações do dia-a-dia ajudam a desenvolver a 

criatividade e atenção das crianças. Quanto a essas práticas, o RCNEI propõe que o 

docente e os aprendizes podem estabelecer juntos: 

Como representar sonoramente um bater de portas, o trotar de cavalos, a água 

correndo no riacho, o canto dos sapos e, enfim, a diversidade de sons presentes na 

realidade e no imaginário das crianças é atividade que envolve e desperta a atenção, 

a percepção e a discriminação auditiva. (BRASIL, 1998, p. 63) 

Através das brincadeiras cantadas, as crianças dançam, descobrem seu corpo 

e como ele se movimenta. e, ainda, aprendem com a letra da música que tratam de 

temas diversos. De acordo com Weigel (1988, p. 18), "[...] para atender ao interesse 

da criança e em consonância com o desenvolvimento de seu pensamento, a música 

na Educação Infantil deve possibilitar vivências e descobertas, constituindo-se numa 

experiência concreta." Como já foi dito aqui, o professor tem o papel de ser um 

mediador da aprendizagem do aluno, orientando-o nas atividades e não destruindo 

sua criatividade.  

É certo que música é gesto, movimento, ação. No entanto, é preciso dar às 

crianças a possibilidade de desenvolver sua expressão, permitindo que criem gestos, 

que observem e imitem os colegas e que, principalmente, concentrem-se na 

interpretação da canção, sem a obrigação de fazer gestos comandados durante o 

tempo todo [...] (BRITO, 2003, p, 93). 

Em consonância com Brito (2003), Ponso (2008, p.13) acrescenta que o 

educador deve “aceitar a presença ativa do aluno, estabelecer parcerias, escutar o 

que emerge das diversas manifestações das crianças, respeitar as colocações do 

outro e não se considerar, enquanto professor, o centro da ação pedagógica.” Diante 

disso, é importante salientar que o uso da música em sala de aula não se trata apenas 

de ouvir e cantar, é preciso discutir a temática que a canção traz e ouvir o que as 

crianças entenderam, suas vivências e experiências. 
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A escola tem a função de contribuir para criar e desenvolver possibilidades de 

aprendizagem para toda a vida do aluno e a música pode fornecer um aprendizado 

de qualidade e ajudá-la a cumprir o seu papel na preparação do aluno como ser social, 

capaz de fazer escolhas conscientes diante das situações que lhes são apresentadas, 

contribuindo, portanto, de forma efetiva para a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho objetivou, de maneira geral, debater a importância da música 

para o processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. A partir do estudo 

realizado, pode-se compreender que a música como auxilio pedagógico usado para o 

desenvolvimento infantil é fundamental. Ficou claro que esse recurso não se limita 

apenas ao aspecto musical, mas aos aspectos cognitivo, motor, social e emocional 

propiciando o desenvolvimento global do sujeito. 

Contudo, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois foram 

obtidas inúmeras informações sobre a contribuição da música para otimizar o ensino 

e potencializar o aprendizado e o desenvolvimento global dos alunos da Educação 

Infantil, visto que o seu potencial de práticas é amplo. Desse modo, vê-se a 

necessidade de que o tema seja debatido a fim de que novas possibilidades 

metodológicas possam fazer parte do cotidiano das salas de aula. 

As reflexões propostas neste trabalho foram de grande importância para a vida 

acadêmica da autora. Estudar sobre a música e sua utilização na Educação Infantil 

levantou muitos questionamentos que levaram a identificar que a inserção desta no 

contexto escolar carece que o profissional de educação seja um mediador do 

conhecimento, criativo e capacitado para saber utilizá-la e para isso faz-se 

imprescindível o cumprimento de um planejamento escolar a fim de que este recurso 

seja bem explorado na sala de aula. 

Portanto, espera-se que esse estudo tenha contribuído para o fortalecimento 

desta discussão e possa ter apontado novos horizontes para a construção de 

caminhos mais humanizados na educação. Educar não é apenas transmitir 

conhecimento, mas dá oportunidade do aluno aprender e buscar suas próprias 
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verdades, para isso devemos utilizar de vários meios como a música para que o aluno 

tenha prazer em estudar. 
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SAÚDE MENTAL DOCENTE: A SÍNDROME DE BURNOUT E SEUS REFLEXOS 

NA VIDA SOCIAL DOS PROFESSORES 
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RESUMO  

Em pleno século XXI a síndrome de Burnout e o magistério, caminham lado a lado. 
Cada vez mais, considerada uma profissão estressante, é inevitável vermos que a 
docência está se tornando uma profissão de risco. Baixos salários, turmas lotadas, 
indisciplinas dos alunos, desvalorização profissional, esses são alguns dos desafios 
enfrentados pelos profissionais da educação brasileira, diariamente. Diante toda essa 
problemática envolvida na vida do docente nos últimos anos, aos poucos, ficará 
interligados á algumas patologias, ansiedade, estresse, cansaço físico e mental, são 
alguns dos sintomas envolvidos pelo esgotamento profissional e algumas dessas 
condições psicológicas podem levar a casos mais sérios, á depressão, contribuindo 
assim, a um afastamento do trabalho. Desse modo, o que vemos com clareza é que 
os profissionais dessa área não tem nenhum suporte psicológico, prejudicando assim, 
sua vida social e profissional. Esses são os reflexos no cenário educacional brasileiro. 
A pesquisa é de natureza bibliográfica e qualitativa, com bases em pesquisas em sites 
e artigos. A questão norteadora dessa pesquisa veio pelo seguinte questionamento: 
“De que forma a falta de apoio psicológico aos profissionais da educação básica, 
prejudica em sua vida social e profissional? ”. Diante disso, esse trabalho possibilita a 
entender e refletir sobre a síndrome de burnout e seus efeitos na docência. 

Palavras-chave: BURNOUT. PSICOLOGIA. DOCÊNCIA. SAÚDE MENTAL.  

 

ABSTRACT/RÉSUMÉ/RESUMEN  

In the 21st century, Burnout syndrome and teaching go hand in hand. Increasingly, 
considered a stressful profession, it is inevitable to see that teaching is becoming a 
risky profession. Low salaries, crowded classes, indiscipline of students, professional 
devaluation, these are some of the challenges faced by Brazilian education 
professionals on a daily basis. Given all this problem involved in the life of teachers in 
recent years, little by little, it will be linked to some pathologies, anxiety, stress, physical 
and mental fatigue, are some of the symptoms required by professional exhaustion 
and some of these psychological conditions can lead to more serious cases , to 
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depression, thus contributing to a sick leave from work. Thus, what we see clearly is 
that professionals in this area do not have any psychological support, thus harming 
their social and professional life. These are the reflections on the Brazilian educational 
scene. The research is bibliographical and qualitative in nature, based on research on 
websites and articles. The guiding question of this research is based on the following 
question: “How does the lack of psychological support to basic education professionals 
affect their social and professional life?”. Therefore, this work allows us to understand 
and reflect on the burnout syndrome and its effects on teaching. 

Keywords: BURNOUT. PSYCHOLOGY. TEACHING. MENTAL HEALTH. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Diante o cenário educacional brasileiro, entre os profissionais da educação, 

uma problemática está cada vez mais em evidência, a síndrome de Burnout. A saúde 

mental dos professores é um assunto de suma importância a ser tratado, mas, pouco 

comentada, considerada uma profissão de risco, os professores passam por desafios 

diariamente, dentro e fora da instituição escolar; ansiedade, cansaço físico, estresse, 

depressão, essas são algumas das patologias que alguns profissionais enfrentam 

devido ao seu esgotamento profissional, gerado pelas péssimas condições de 

trabalho, salas lotadas, baixos salários, pouco reconhecimento são alguns dos 

aspectos causador desses conflitos. 

O objeto de estudo desse artigo é a saúde mental docente e tem como objetivo 

geral, analisar os aspectos causadores da estafa mental e física desses profissionais 

da educação, os objetivos específicos visam entender a importância de um apoio 

psicológico a esses docentes. O tema proposto teve como motivação através de 

leituras sobre noticias de casos de afastamento de profissionais de educação. 

Segundo Willingham (s/d, pag:26) diz que, “a estabilidade emocional tem inicio 

quando o profissional entende seus sentimentos e é autoconfiante, é capaz de 

entender que há altos e baixos na existência e que é preciso estar preparado para 

adaptações”. Ou seja, o profissional deve ter um autocontrole para não ser afetado 

pelos problemas inevitáveis que surgirão diariamente durante seu percurso 

profissional. 

Os autores principais deste trabalho são Herbert Freudenberger; Sampaio 
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(2014), Herbert J. Freudenberger desempenhou um papel importante na formação da 

pesquisa sobre o burnout. Segundo Sampaio, “Pesquisas sobre o mal-estar docente 

estão sendo estudadas e publicadas há algum tempo, no exterior e inclusive no Brasil. 

Estes estudos visam entender melhor o docente e seu ambiente de trabalho 

correlacionando às rápidas mudanças do contexto social, que recaem sobre os 

ombros do profissional em várias situações, influenciando-o em seu trabalho 

profissional e vida pessoal” (SAMPAIO, 2014).  

Desse modo, em seu estudo, o autor afirma que; O mal-estar docente 

relaciona-se a alguns aspectos, dentre eles, existe uma enorme cobrança e pressão 

colocada sobre o professor e à rápida expansão tecnológica de informação repassada 

pelos meios de comunicação e mídia, causando nesses profissionais um adoecimento 

mental, afastando-lhe do seu ambiente de trabalho, para procurar um tratamento. 

A metodologia abordada é de natureza bibliográfica e qualitativa. A obra é 

dividida nos seguintes tópicos: Conceituando a Síndrome de Burnout; Desafios dos 

professores do século XXI e Psicologia Organizacional no ambiente de Trabalho 

Docente. A questão norteadora dessa pesquisa veio pelo seguinte questionamento: 

‘’De que forma a falta de apoio psicológico aos profissionais da educação básica, 

prejudica em sua vida social?’’. Diante disso, esse trabalho possibilita a entender e 

refletir sobre a síndrome de burnout e seus efeitos na docência. 

 

CONCEITUANDO A SÍNDROME DE BURNOUT  

Uma síndrome que está em bastante evidência e com um crescimento 

alarmante entre os trabalhadores, devido ao excesso de pressões profissionais, 

pessoais e insalubridade no ambiente de trabalho, é chamada de Burnout. Um 

distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema e esgotamento físico é 

resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competividade 

ou responsabilidade. É uma Síndrome ligada ao stress profissional crônico, que leva 

ou não a depressão. De origem inglesa, a palavra Burnout pode ser traduzida como 

‘’queimar-se por completo’’, em 1974, vítima do problema, o alemão Herbert 

Freudenberger faz a primeira descrição científica da síndrome de burnout, segundo 

seus relatos pessoais, Herbert vivia trabalhando 12 horas por dia e, á noite, chegava 
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a atender até dez usuários de drogas por hora numa clinica para dependentes 

químicos, seguindo essa rotina, ele foi vitima de esgotamento físico, 

consequentemente, entrando em estafa mental. 

O Tratamento não deve ser negligenciado, muitas pessoas não percebem os 

sinais e acabam deixando a doença se agravar mais, como grande parte das doenças 

psicológicas, os sinais começam a aparecer de forma simples, mas, se 

negligenciados, tendem a aumentar com o tempo. De certa forma, o tratamento da 

síndrome de burnout é realizado em geral com psicoterapia. Alguns casos podem 

envolver, dependendo do grau que o individuo esteja, poderá ser tratado com base 

em medicamentos, de acordo com a orientação do psiquiatra ou psicólogo. Em média, 

o tempo para recuperação é de três meses, variando de paciente para paciente. Uma 

vez diagnosticado, é ideal mudar a rotina, tanto em sua vida profissional e pessoal, ter 

dias de folga e férias para que possa se recuperar de forma adequada.  

O século XXI trouxe melhorias em muitos aspectos, tecnologia, na saúde e 

esporte, entretanto, é visível que algumas áreas, particularmente, o magistério, alguns 

elementos permanecem arcaico, valores e funções ainda precisam ser atualizados, 

contudo, o objetivo geral dessa pesquisa é demonstrar a importância de um apoio 

psicológico aos docentes, especificamente, apresentar os fatores de riscos da 

profissão, refletindo assim em melhorias, visando oferecer condições melhores a 

esses profissionais, além de entender sobre um problema que atinge milhares de 

profissionais no mundo todo, a síndrome de burnout.  

Ainda nos anos 70, essa problemática começou a ser conhecida, devido aos 

acontecimentos da década, com todo estresse que envolvia o lado profissional dos 

indivíduos. Essa época, nos Estados Unidos, foi marcada pelo acontecimento histórico 

conhecimento como guerra do Vietnã, especialmente no mercado de trabalho, os 

chefes de empresas não respeitava o tempo de serviço dos profissionais, não se 

importavam com a saúde física e mental dos colaboradores, nesse momento havia as 

crises econômicas, todavia, ocorreram inúmeras mudanças nos ambientes de 

trabalho, afetando assim a vida pessoal e profissional dessas pessoas naquela época. 

Alguns profissionais que eram de certa forma, empenhados estavam começando a 

ficar desinteressados e pouco desmotivados, diante os problemas que estavam 

surgindo, o trabalho a partir daí deixou de ser recompensador e produtivo, passou a 
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ser considerado muito desgastante, o local começou a ser considerado tóxico. 

Afetando suas condições psicológicas, gerando algumas patologias, como o stress. A 

rotina no trabalho logo passou a não ter mais nenhum sentido para os trabalhadores, 

assim como a vida. 

Na antiguidade, Platão já dizia que “o autocontrole era essencial para o ser 

humano alcançar sua forma ideal, travando uma batalha eterna entre a racionalidade 

e o desejo (p.40 S/d)”.ou seja, para o bem-estar mental e físico, faz-se necessário 

compreender suas falhas e necessidades no ambiente de trabalho, para que não 

tenha futuros problemas, sempre fazendo uma auto-observação e autocontrole das 

suas emoções, entender suas fraquezas, que podem impedi-lo ou atrapalhar seu 

objetivo final. Analisando esses aspectos, observa-se que é necessário saber a hora 

de parar e procurar melhorar algo que está errado, procurar um profissional para 

buscar entender qual a dificuldade e buscar uma solução o quanto antes, para que 

não se atinja o ápice do esgotamento profissional. 

 

DESAFIOS DOS PROFESSORES DO SÉCULO XXI 

Nas ultimas décadas, o trabalho docente tornou-se uma profissão bastante 

desvalorizada, pouco recomendada, segundo Paulo Freire, “Ninguém nega o valor da 

educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons 

professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores”. 

Este trecho da teoria de Paulo nos faz repensar sobre o dilema dessa profissão, com 

isso somos capazes de entender que o trabalho de educador é difícil e necessário, 

mas que ainda permitimos que o trabalho desses profissionais não seja reconhecido 

devidamente. 

A educação e o papel do educador ao longo da história consolidaram seu 

espaço, em todo o mundo. Ela começou a surgir por volta do século XVII na Europa, 

com o a ‘’descoberta’’ da infância, de inicio esse momento foi muito difícil para as 

crianças, na época, a criança não era reconhecida como um ser que necessitava de 

cuidados especiais e educação, eram vistos como adultos em miniaturas. Podemos 

observar nas pinturas, como eram as vestes das crianças, eram vestidos com roupas 

parecidas com a dos adultos e sua aprendizagem era constituída pelas vivências entre 
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os adultos, A maneira como a infância é vista atualmente é consequência das 

constantes mudanças até chegarmos ao modelo atual. 

Segundo Rousseau, “nascemos fracos, precisamos de força, nascemos 

desprovidos de tudo, temos necessidade de assistência. Tudo o que não temos ao 

nascer e de que precisamos quando adultos, é-nosdado pela educação”. Por 

consequência disso, o papel do educador aos poucos foi tomando forma na 

sociedade. No Brasil, após os ocorridos da segunda mundial, surgiram novos 

pensamentos sobre educação, depois das constantes mudanças vivenciadas pelo 

país, surgiu um forte legado educacional, que segundo Torres (2010): 

O legado educacional do século XX no Brasil é uma importante 

contribuição desses pesquisadores à historiografia educacional 

brasileira. Além de sugerir diversos questionamentos oportunos 

acerca da constituição e consolidação dos modelos pedagógicos 

adotados no Brasil, revela as condições materiais e os agentes 

históricos que proporcionaram tal realização, os processos de 

“democratização da escola pública”, à promoção de um projeto cultural 

de racionalização da escola primária, de transformações da realidade 

profissional dos professores, homens, mulheres, igualmente 

humanos, com desigualdades socioculturais e a introdução de novos 

métodos de ensino e aprendizagem do aluno e profissionalização do 

docente. Contribui, assim, para uma melhor compreensão de temas 

educacionais atuais, incoerências e avanços praticados no sistema de 

ensino da sociedade brasileira (TORRES, 2010, p. 215). 

Depois de todas as mudanças ocorridas durante toda a história da educação, 

novos problemas surgiram, e os docentes não ficaram de fora disso. Com toda a 

modernização e globalização, os profissionais de educação fizeram-se necessário 

serem criativos e inovadores, para acompanharem as novidades da sociedade, mas 

em alguns casos, sem um apoio, ficam frustrados e sob pressão, causando assim 

algumas torturas psicológicas. Os docentes cada vez mais estão cercados de atritos 

que podem prejudicar sua saúde, em sala de aula, é como se estivessem em um jogo 

de xadrez, onde a todo o momento é necessário proteger o rei, que no caso da vida 

real, é sua saúde mental, mas, em muitas situações isso é inevitável, e, xeque-mate, 

os ‘’adversários’ atacam e suas tentativas foram em vão.  

A era digital revolucionou toda a sociedade, no mundo todo, de forma negativa 

e positiva. Levando em consideração aos aspectos escolares, essa inovação trouxe 

bons resultados tanto para professores e alunos, mas em questão, alguns pontos 
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negativos foram mais um dos motivos para preencher a lista de desafios dos 

professores desse século midiático, professores lutam com os celulares pela atenção 

do aluno.  

Situações em que o docente não tem ‘’poder’’ em sala acabam gerando conflito 

direto com os seus discentes, desgastando aos poucos sua psico. Outros elementos 

que contribuem para a estafa mental desses professores são as precárias condições 

de trabalho, criando uma jornada de trabalho menos produtiva e prazerosa. Muitos 

professores utilizam das suas finanças para cobrir algum projeto pedagógico que tem 

interesse de aplicar nas aulas e acaba restringindo o seu tempo supostamente de 

folga, para dar continuidade as suas tarefas.  

Alguns desses impactos psicológicos interferem na vida social desses 

docentes, muitas vezes, a sociedade esquece que atrás daquele profissional existe 

um ser humano, que necessita de cuidados, tanto físicos quanto mentais, exigindo 

que o individuo tenha autonomia e autocontrole das emoções para não ser afetados 

pela síndrome de burnout. Diversos elementos contribuem para o adoecimento mental 

desses professores, segundo a organização internacional do trabalho, a docência é 

uma de alto risco de estresse.  

Geralmente o público que compõe essa profissão é mulher, muitas vezes, fora 

da escola, ela é mãe, esposa, dona de casa, administrar tudo isso e ainda trabalhar 

em uma profissão onde possa ter mais problemas, é desgastante, tanto para o físico 

quando o mental. Além de todos esses pontos já citados, uma questão não poderia 

deixar de ser comentados, pais de alunos, é pertinente relatar que o sistema escolar 

transfere ao profissional de educação uma responsabilidade sem fundamento, existe 

situações onde o professor está de frente um momento com os responsáveis que 

necessita de um apoio da gestão, mas não é dado o suporte. A escola, família e aluno 

é um triangulo de sintonia que deve se manter ao longo do ano escolar, um necessita 

do outro para se manter bem.  

Alguns pais colocam pressão no professor, onde o mesmo não coloca no seu 

filho, não dá atenção necessária à educação deles, mas exige uma postura do 

profissional, a qual ele não tem, como responsável, criando um embate com o 

docente, afetando-lhe de alguma forma, além disso, inúmeros casos de ameaças de 
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morte para os professores do país são relatados em revistas, sites e jornais. Segundo 

uma entrevista apresentada pela rádio 96.9 de Santana, foi realizado um diálogo com 

o professor de Educação Física Douglas Brandão, que leciona na Escola Estadual do 

Bairro São Geraldo e na Escola Municipal Dr. Lincoln Nogueira Machado, a fim de 

entender esses desafios, ele relatou fatos de sua vivencias durante seu tempo nessa 

profissão.  

 “Lidar com pessoas é complicado em todos os âmbitos, seja numa empresa 

ou em uma sala de aula. No caso da sala de aula especificamente, a maioria são 

adolescentes. Eu também trabalho com crianças, mas as crianças são mais maleáveis 

que adolescente. Os adolescentes estão vivendo uma série de conflitos, tanto 

internos, quanto sociais, quanto familiares. Então isso faz com que eles ás vezes 

queiram externar isso de forma agressiva, descontando em quem está mais próximo 

e o professor geralmente é uma das vítimas”, disse o professor. 

Diante esses fatos citados, muitos professores são afastados do trabalho, com 

inúmeros problemas, ansiedade, estresse e a grande maioria caem em depressão e 

não procura ajuda médica, afetando sua vida, cada vez mais. Conforme Glina e Rocha 

(2000), o estresse não é uma doença, mas uma tentativa de adaptação e não está 

relacionado apenas ao trabalho, mas ao cotidiano de vida experimentado pelo sujeito. 

O mal-estar docente traz resultados desastrosos para a educação. Há uma séria 

ameaça destes profissionais por não considerarem a possibilidade de viver desta 

profissão. Ainda mais crítico é manter um sistema aniquilado pela abdicação dos 

profissionais que não mais creem no seu trabalho, porém por falta de alternativas 

continuam e adoecem. Há uma corrente à humanização do trabalho docente, mas 

para isto é necessário reconquistar seu valor histórico e cultural, resgatar esta 

profissão capaz de gestar todas as outras (SILVA, 2012). 

Além dessas problemáticas citadas, existe um problema mais grave, a violência 

dentro e fora da escola, que é o estagio mais elevado, com um teor maior de situação 

de perigo para os docentes. Muitos professores são ameaçados, agredidos e em 

alguns casos, são assassinados, sendo assim mais um número no índice de violência 

contra professores, mostrando também a negligencia da segurança publica e 

demonstrando o descaso diante proteção ao docente nessas situações de perigo. 

SOUZA (2008, p. 126) menciona que; 
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Os fatores envolvendo essa questão possuem dois sentidos, pois, se 

por um lado as ações praticadas pelo aluno, no espaço escolar, 

ultrapassam o que se considera socialmente aceitáveis; por outro, 

compreende-se que essas atitudes têm suas origens na própria 

realidade vivenciada pelo individuo, como uma resposta, em alguns 

casos, ás muitas opressões e violências vivida por eles 

Ou seja, hoje os professores estão sem autoridade em sala de aula, crianças e 

principalmente adolescentes não mantém a postura de respeito a figura do professor 

, e esses comportamentos, em alguns casos, é devido as suas vivencias trazidas do 

seu ambiente familiar e social. Muitas crianças e adolescentes, dependendo do seu 

contexto social, onde vivem, presenciam violência dentro de casa, no bairro onde mora 

e levam consigo esse comportamento violento para escola, tratando assim os 

professores e colegas de turma e geralmente, os professores não são capazes de 

resolver esses conflitos em relação ao aluno e acaba ‘’aceitando’’ esse tipo de 

comportamento, com medo de ser agredido pelo próprio aluno ou responsáveis dele, 

deixando assim uma vida de ameaças em silencio.  

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DOCENTE  

Goulart e Sampaio (1998, p. 13), na década de 90, definiram a Psicologia 

organizacional do trabalho como "campo de aplicação dos conhecimentos oriundos 

da ciência psicológica às questões relacionadas ao trabalho humano, com vistas a 

promover a saúde do trabalhador e sua satisfação em relação ao trabalho". Ou seja, 

é de suma importância que a empresa seja ela, empresa de negócios ou uma escola, 

devem se preocupar com a saúde psíquica dos seus trabalhadores, sempre visando 

no melhor desempenho dos mesmos, para que sempre estejam motivados a darem o 

seu melhor profissionalmente e estarem bem com sua vida social fora do ambiente de 

trabalho. Devido a correria do dia a dia, rotina com inúmeros afazeres, alcançar as 

metas em 24h é um desafio a ser cumprido e muitas vezes ficamos frustrados quando 

as metas não alcançadas, no mundo do trabalho isso é bastante visível, horário a 

cumprir, tarefas a serem realizadas etc.  

Tudo isso parece ser muito para serem feitos em um dia só, questão essas vão 
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sobrecarregando o profissional e colocando-lhe em uma posição quase impossível de 

resolver, pois, a cada dia surge um novo obstáculos e acaba não resolvendo, 

causando assim uma ‘’bola de neve’’. Partindo como pressuposto, na área de 

educação, isso não é divergente, o ambiente escolar é composto por vários aspectos, 

a profissão de educador está ligada também a questões interdisciplinares que acaba 

atarefando o docente, muitas vezes, o professor guarda seu problema no ‘’bolso’’ e 

assume a responsabilidade de tentar resolver os conflitos dos seus alunos, por ser 

uma profissão humanista, é quase impensável não tentar adentrar ás questões. Diante 

disso, é importante salientar que nesse ambiente de trabalho, o profissional deve 

sempre manter o controle das emoções. Para Daniel Goleman, “manter as emoções 

sob controle é não só importante para o mundo corporativo, mas para o nosso próprio 

bem-estar” (p. 41 s/d). 

Ter um ambiente de trabalho preparado é importante, uma organização que 

trabalha com cronogramas, horários flexíveis, sempre respeitando a individualidade 

de cada profissional, é uma organização mais humanista e no ambiente escolar, isso 

não pode ser diferente, na instituição escolar é viável que todo corpo docente e da 

gestão, devem entrar em harmonia, sempre priorizando o dialogo e tendo uma visão 

futurista sobre os projetos. Sempre lembrando que os profissionais são humanos e 

não robôs, eles podem falhar, podem ter dificuldade, em suma, quando o sua pisque 

estiver de certa forma abalada, um apoio de um profissional da saúde, é essencial. 

Para Amado e Freire (2002) a gestão da aula está relacionada às estratégias 

didáticas e os métodos de ensino utilizados, ou seja, “o modo como se estrutura e se 

distribui a comunicação na aula e o próprio ritmo de comunicação, a forma como se 

gere a passagem de uma fase da aula para outra, o modo como se administra o 

espaço”. A saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho são aspectos 

que toda organização deve priorizar. A gestão escolar deve sempre pensar em 

soluções para apoiar os profissionais e seus colaboradores, visando oferecer 

condições aos professores para o enfrentamento de conflitos cotidiano escolar, que 

sempre são frequentes. Na instituição escolar, algumas questões como; prazos e 

metas restritas, pressão por bons resultados e dos pais dos alunos, competitividade e 

a correria da rotina podem desencadear problemas psicológicos como o estresse, a 

ansiedade e a depressão, causando algo mais grave e afastando o profissional do 

trabalho, causando uma desmotivação.  
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O estresse no trabalho interfere na capacidade produtiva dos docentes, que 

acaba entregando muito menos do que pode oferecer, realizando muitas vezes, o seu 

trabalho no automático, mecanizado, apenas porque tem que trabalhar, porque 

precisa daquele emprego, mas enquanto isso, sua saúde mental é afetada cada vez 

mais. Conforme Libâneo et al (2001, p. 77): 

Organizar é bem-dispor elementos (coisas e pessoas), dentro de 

condições operativas (modos de fazer), que conduzem a fins 

determinados. Administrar é regular tudo isso, demarcando esferas de 

responsabilidade e níveis de autoridade nas pessoas congregadas, 

afim de que não se perca a coesão do trabalho e sua eficiência geral 

Na prática, assegurar a qualidade de vida dos profissionais de educação traz 

muitos benefícios tanto para os docentes quanto para os alunos, pois, um professor 

que está bem resolvido com sua saúde mental, trabalha melhor e agrega as aulas 

muito mais, tornando aulas mais dinâmicas e interativas, sempre visando bons 

resultados. Faz-se necessário que as escolas devem estar prontas para disponibilizar 

um bom atendimento psicológico para colaboradores também, diante todo o conflito 

que surge na vida pessoal do educador vinda de situações do trabalho, é viável que 

em algum momento ele tenha um apoio de um psicólogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo encontra-se voltado a apresentar como a classe docente 

brasileira vem sendo gradativamente exposta aos fatores de esgotamento profissional 

e consequentemente ao risco de acometimento pela Síndrome de Burnout, que 

acabam interferindo negativamente na sua vida pessoal. Os estudos sobre a síndrome 

de burnout estão cada vez mais em evidencia devido ao aumento de casos de 

professores afastados por algum problema adquiro a exposição de alto estresse 

profissional, isso devido as precárias condições de trabalho a qual são expostos, 

levando em consideração também, que em alguns casos não tem nenhum apoio de 

um profissional da saúde mental.  

A pesquisa apresenta os desafios que os professores enfrentam durante sua 

caminhada profissional na área de educação e como os aspectos negativos que 
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envolvem essa profissão interfere na sua vida pessoal, causando um adoecimento, 

tanto físico quanto mental. O estudo traz consigo uma vasta carga de informações 

sobre a síndrome de burnout e seus efeitos colaterais na docência, buscando 

demonstrar a importância de um apoio psicológico a esses docentes.  

A fonte de pesquisa que foi utilizada para a realização desse trabalho, foi 

através de pesquisas em sites, artigos, livros, e é de fácil acesso, principalmente na 

internet. Esses meios são ricos em informações sobre a síndrome de burnout, quais 

os desafios contemporâneos que os docentes brasileiros enfrentaram durante sua 

vida profissional, apresentam dados estáticos sobre a porcentagem de professores 

que foram afetados por essa síndrome e quantos foram afastados do trabalho. O tema 

proposto é de suma importância para todo o publico, mas, principalmente, os 

estudantes da área de educação, para que possam analisar os desafios que eles 

poderão enfrentar em sua profissão e que vejam através da pesquisa, como se 

preparar psicologicamente para estes obstáculos. 

Os estudos sobre saúde mental docente implicam na necessidade de ser fazer 

uma profunda reflexão sobre os agentes causadores desses conflitos relacionados à 

profissão. Em suma, conhecer e analisar as condições psicológicas relacionadas à 

Síndrome de Burnout auxilia consequentemente no desenvolvimento de novas 

investigações, visto que, haja um planejamento de intervenções preventivas, zelando 

em prol do bem-estar físico e emocional do docente, visto sua importância no processo 

de ensino-aprendizagem.   
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A IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE INCLUSÃO 
EDUCACIONAL DE CRIANÇAS AUTISTAS 
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RESUMO: A atuação dos profissionais no que diz respeito a atuação e ao atendimento 
voltado para a educação de forma especializada dentro do âmbito educativo e 
dificultoso que se direciona para com o processo de inclusão, levantamos as 
necessidades dos alunos, suas dificuldades, seus progressos, e de como o corpo 
escolar pode agir de uma forma direta e precisa, aderindo assim diferentes processos 
para com a aprendizagem, associando assim um papel de soma entre a família e a 
comunidade escolar, servindo de ponte entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado, agindo como elemento facilitador da interação entre os 
mesmos. Neste intuito, este artigo centra-se no objetivo de compreender a importância 
do profissional pedagogo no processo da inclusão educacional de outras crianças com 
crianças autistas, como uma estratégia que potencializa a permanência do aluno na 
escola. A pesquisa terá como um cunho descritivo literário, que por meio deste 
caracterizaremos os conceitos teóricos quanto ao processo de inclusão e o que 
caracteriza a Educação e o profissional pedagogo com crianças autistas. Será uma 
pesquisa de cunho qualitativo, feito sobre revisões literárias, em artigos e livros, para 
que assim se possa compreender como o autismo e o processo de inclusão podem 
estar atrelados dentro da esfera escolar com o intuito de aproximação e não de 
afastamento entre aluno e escola. A pesquisa será direcionada de forma bibliográfica, 
a fim de evidenciar e levar os argumentos preestabelecidos.  

 
Palavras-Chave: Autista. Educação Inclusiva. Inclusão.  

 
ABSTRACT: The performance of professionals with regard to performance and 

service aimed at education in a specialized way within the educational and difficult 

context that addresses the inclusion process, we raise the needs of students, their 

difficulties, their progress, and how the school body can act in a direct and precise way, 

thus adhering to different processes for learning, thus associating a role of sum 

between the family and the school community, serving as a bridge between regular 

education and specialized educational service , acting as a facilitator of the interaction 

between them. With this in mind, this article focuses on the objective of understanding 

the importance of the professional pedagogue in the process of educational inclusion 

of other children with autistic children, as a strategy that enhances the student's 

permanence in school. The research will have a literary descriptive character, which 

through this we will characterize the theoretical concepts regarding the inclusion 

process and what characterizes Education and professional pedagogue with autistic 
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children. It will be a qualitative research, carried out on literary reviews, in articles and 

books, so that it is possible to understand how autism and the inclusion process can 

be linked within the school sphere with the aim of approximation and not distancing 

between student and school. The research will be guided in a bibliographical way, in 

order to highlight and take the pre-established arguments. 

Keywords: Autistic. Inclusive education. Inclusion. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

A política da inclusão escolar assegura o direito de toda criança poder 

comparecer a escola regular de ensino, independentemente de suas condições, 

sendo elas físicas, mentais ou sociais. Desta forma, a educação escolar e as políticas 

públicas voltadas para os educandos portadores de necessidades especiais têm sido 

motivos de muitos debates e questionamentos. As escolas especiais, ainda diante dos 

seus obstáculos nos processos de inclusão, sendo assim, demostram papéis 

importantes para as crianças e adolescentes com deficiências, visto que elas ofertam 

atendimentos especializados, diferentes das escolas regulares que na maioria dos 

casos, não têm todos os recursos necessários para os que necessitam desse 

atendimento diferenciado. 

Atualmente acredita-se em uma política mais justa e igualitária para todos os 

independentes da situação, 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. 

O trabalho do pedagogo no ambiente escolar faz-se cada vez mais importante, 

haja vista, que sua criação está fundamentada nos conceitos da neurociência, o que 

possibilita o embasamento teórico caracterizado para lidar com os assuntos que 

circundam o funcionamento das estruturas cerebrais, o que é indispensável para o 

emprego de estratégias que corroborem para o desenvolvimento da criança nos 

aspectos relacionados à aprendizagem.  

Nesta direção, esta investigação tomou como objeto o lúdico no processo de 

inclusão, mais especificamente, o uso dos jogos para uma aprendizagem significativa 

na modalidade. Teve objetivo geral analisar o uso do lúdico na alfabetização e 

letramento na educação inclusiva. 

A pesquisa justifica-se pela relevância em buscar estratégias de aprendizagens 

para o alcance da alfabetização e letramento no processo de inclusão e pela 
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compreensão de que o uso de jogos pode potencializar uma aprendizagem 

significativa no ensino desta modalidade. Justifica-se ainda, pela possibilidade de 

ampliar as práticas lúdicas voltadas ao processo de ensino-aprendizagem neste 

âmbito, visando propiciar aulas mais atrativas para o seu público. Tratou-se de uma 

pesquisa quanto aos objetivos, descritiva, na busca por conceituar ludicidade e 

caracterizar os processos de alfabetização e letramento na educação inclusiva. Fez 

uso dos procedimentos das pesquisas bibliográfica e de campo. E quando a natureza 

dos dados, configurou-se como uma pesquisa qualitativa.  

Ainda conforme Gunther (2006), a pesquisa de cunho qualitativo, diferencia-se 

da pesquisa de cunho quantitativo, pelo viés da pesquisa qualitativa não pode ser feita 

com o uso de instrumentos estruturados, por exemplo questionários. O foco 

é compreender como o consumidor se comporta, ao invés de “medir”, ou seja, o cunho 

teórico se norteia pelo enquadramento de dados teóricos sem a contextualização de 

nortear ou contar dados.  

 

2. O ALUNO AUTISTA 

O autismo é caracterizado como uma síndrome comportamental de etiologia 

diversa, sendo manifestada por déficits de interação social, visualizado pela 

incapacidade na relação com o outro, habitualmente combinado com déficits de 

linguagem e alterações de comportamento. Podendo acontecer em qualquer classe 

social, raça ou cultura e 65 a 90% dos casos estão relacionados a deficiência mental 

(VIEIRA, BALDIN, FREIRE, 2015). As características são muito amplas, afetando os 

indivíduos em diversos graus nos campos de interação social, comunicação e 

comportamento. Na atualidade, utiliza-se o termo “espectro autista” tendo em vista as 

particularidades referentes às respostas inconsistentes aos estímulos e ao perfil 

heterogêneo de habilidades e prejuízos (LEMOS, SALOMÃO, RAMOS, 2014). 

As principais dificuldades na interação social podem surgir como isolamento ou 

comportamento social impróprio, pobre contato visual; dificuldade em participar de 

atividades em grupo, indiferença afetiva ou demonstrações inapropriadas de afeto; 

falta de empatia social ou emocional (VIEIRA, BALDIN, FREIRE, 2015). Outrossim, 

indagamos também que há de considerar a importância de estimular precocemente 

habilidades e de favorecer as interações sociais, a inclusão escolar dessas crianças 

tem sido indicada por profissionais de diferentes áreas (LEMOS et al., 2016). 
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Desta maneira, a escola destaca-se como um dos espaços que beneficiam o 

desenvolvimento infantil, tanto pela oportunidade de convivência com outras crianças 

quanto pelo importante papel do professor, cujas mediações favorecem a aquisição 

de diferentes habilidades nas crianças (LEMOS, SALOMÃO, RAMOS, 2014). Por 

consequência, haja vista que o processo de inclusão escolar ainda seja questionado 

por alguns profissionais, mediante às características apresentadas pela síndrome, 

considera-se a importância da inclusão escolar para as crianças com espectro autista 

apoiado em estudos que reconhecem essa prática como sendo realizável e possível 

(LEMOS et al., 2016). 

No ano de 1943, Kanner utilizou a expressão “autismo” para descrever 

características de 11 crianças que tinham em comum comportamento peculiar. 

Demonstrou então que se tratava de uma incapacidade inata para determinar contato 

afetivo e interpessoal. Este autor descreveu os casos de crianças que apresentavam 

como características em comum, a inabilidade para desenvolver relações 

interpessoais, isolamento, atraso no desenvolvimento da linguagem e uso não 

comunicativo da mesma, repetições de simples padrões de atividade de brinquedo e 

presença de habilidades isoladas (VIEIRA, BALDIN, FREIRE, 2015). 

O autismo trata-se de transtornos mentais que direcionam como ferramenta 

significativa de deficiência tendo como norte primordial a interação social como papel 

elementar para a detecção inicial de uma pessoa autista (CÂNDIDO, 2015). 

Infelizmente a este déficit que está associado com uma perplexidade maior com o 

processo de interação, a sua gravidade para com a crianças podem ser de 

disseminados por outras áreas levando então desta forma problemas de 

aprendizagem e ao ambiente escolar, como por exemplo fazer novas amizades confiar 

na professora, desta forma o processo de estudo perante os contextos que a criança 

irá avançando em vida (LEMOS et al., 2016). 

Com o passar dos anos o conceito de autismo acabou sofrendo várias 

modificações. Ainda assim recebe os mais diversos diagnósticos médicos, indo desde 

o transtorno obsessivo compulsivo, personalidade esquizóide, esquizofrenia, 

transtornos de humor, até deficiência mental isolada. Destro deste contexto, hoje, o 

quadro clínico do autismo é identificado e caracterizado como um conjunto de 

sintomas e dificuldades, manifestando-se comprometimento do relacionamento social, 
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por comportamento repetitivo, por dificuldades de linguagem, além da persistência em 

determinadas rotinas não funcionais (LOCATELLI, SANTOS, 2016). 

No que tange as características significativa de associar a sua classificação 

houveram inúmeras mudanças com o passar do tempo para com as determinações 

das classes dos autistas. Neste intuito direcionamos os aspectos que atualmente 

permeiam sobre esta classificação (CÂNDIDO, 2015). Os Indivíduos que apresentam 

o Transtorno do Espectro do Autismo apresentam significativas dificuldades na 

linguagem e, como consequência na comunicação. As complicações nas intenções 

comunicativas também acabam por favorecer para dificultar o processo de interação 

e relação social. Os distúrbios na comunicação começam a ser observados 

paralelamente com o desenvolvimento da criança, desde os seus primeiros anos de 

vida. Tais problemas de linguagem podem trazer danos significativos ao seu 

desenvolvimento global (TOGASHI, WALTER, 2016). 

Uma das características mais importantes observadas nos autistas, dos mais 

diversos aspectos, seja a questão do olhar, para demonstrar o afeto usa-se variados 

canais, exemplificando toque físico, tato visual, no entanto, o autista não tem essas 

habilidades, não gosta do contato, seja físico ou visual, o que lhe causa enorme 

desconforto (LOCATELLI, SANTOS, 2016). Para obter o diagnóstico de um autista 

inicialmente, parte da observação direta de comportamento feita pelos pais e família, 

encaminhando a criança a um especialista. Segundo AMA (2015) diante os sintomas 

estarem presentes antes dos 3 anos de idade, dependendo da gravidade do 

comprometimento, torna possível fazer o diagnóstico por volta dos 18 meses de idade. 

O diagnóstico precocemente do autismo torna-se de extrema importância para que 

haja um direcionamento do mesmo ao tratamento mais adequado as suas 

necessidades, fazendo toda a diferença (LOCATELLI, SANTOS, 2016). 

 

2.1 O AUTISTA E O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

Pensando nas dificuldades enfrentadas que os alunos do público-alvo da 

Educação Especial podem encontrar ao ingressarem dentro de ambiente escolar 

regular de ensino, precisa-se refletir acerca dos indivíduos que apresentam 

dificuldades de interagir socialmente e de se comunicar, além de apresentarem 

também comportamentos inadequados, características presentes nos indivíduos 
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diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (TOGASHI, WALTER, 

2016). 

O processo de inclusão é um preparo para a vida em comunidade, 

oportunizando às crianças autistas de conviver com crianças que não possuem a 

síndrome e vice-versa. Desmistificando rótulos que foram dados há muito tempo e que 

não convém com a atual realidade dos indivíduos portadores da síndrome (VIEIRA, 

BALDIN, FREIRE, 2015). Mediante Brasil, (1988) a Constituição Federal de 1988 que 

explana que a educação é um direito de todos, independentemente de raça, origem, 

sexo, cor, idade, ou qualquer outra maneira de discriminação ou pré-seleção, que 

garante plena igualdade no acesso e na permanência na escola, já garantiu grandes 

avanços no âmbito da inclusão de alunos com necessidades especiais na rede regular 

de ensino (TEODORO, GODINHO, HACHIMINE, 2016). 

É de extrema importância a inclusão dos alunos com autismo meio regular de 

ensino, principalmente, no que se relata à socialização destes, onde se torna possível 

“proporcionar às crianças com autismo oportunidades de conviver com outras da 

mesma faixa etária possibilita o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo 

o isolamento contínuo (TOGASHI, WALTER, 2016). Na atualidade, compreende-se 

inclusão escolar como uma prática que envolve atenção personalizada e respeito às 

características individuais de cada educando, oferecendo-lhe oportunidades para o 

seu desenvolvimento integral (LEMOS et al., 2016). 

No processo de inclusão, a escola e os professores fazem um papel de extrema 

importância tanta atenção quanto a criança. Na inclusão é o sistema educacional e 

social que precisa adaptar-se para receber a criança. A Educação inclusiva é 

identificada como uma política social que se refere a alunos com necessidades 

educacionais especiais, tomando-se o conceito mais extenso (VIEIRA, BALDIN, 

FREIRE, 2015). 

 

O princípio fundamental desta linha de ação é de que as escolas 

devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições, físicas, intelectuais, emocionais, linguística e outras. 

Devem acolher crianças com deficiência ou bem dotadas, crianças 

que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de populações distantes 

ou nômades, crianças de minorias linguísticas étnicas ou culturais e 
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crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou 

marginalizadas, UNESCO (2003, p.17-18). 

 

Em relação aos professores a percepção positiva em relação a seu aluno com 

autismo parte de um elemento fundamental para o sucesso de sua inclusão escolar. 

Isto é, prover suporte e orientação aos professores, fornecendo uma melhor 

compreensão das necessidades do aluno e avaliar as estratégias eficazes para seu 

aprendizado são passos importantes para construção da inclusão (SCHMIDT et al., 

2016). 

O processo de educação especial é uma maneira de ensino que passa por 

todos os níveis e etapas, assegurando a participação de todos no ensino regular onde 

visa o ensino e a escola e não a deficiência de cada aluno, e assim possibilitando a 

convivência de todos. Pensar em inclusão é mais do que simplesmente inserir um 

aluno dentro da sala de aula regular, é preciso preparação para incluir estes alunos. 

A capacitação, formação continuada dos professores e aperfeiçoamento é um dos 

principais caminhos para que a inclusão seja realizada de fato (TEODORO, 

GODINHO, HACHIMINE, 2016). 

Diante disso, podemos atenuar que a contextualização inclusiva permeia muito 

além das diretrizes de regras e teorias, é preciso mencionar que as dificuldades 

encontradas são inúmeras e que de certa forma acaba prejudicando todo um processo 

individual com o docente que este possa direcionar dentro da sala de aula. Neste 

endosso, é preciso que haja o apoio educacional do corpo gestor com as qualidades 

intuitivas de cada docente, levando em consideração que o processo de inclusão é 

sobretudo, o respeito, o saber que ser diferente, ou ter atitudes diferentes, como 

crianças que possuem autismo, nada mais é que uma ferramenta para mostrar dentro 

da sala de aula, que o ato preconceituoso deve ser deixado de lado desde o início da 

formação de cada cidadão.  

 

3. O PAPEL DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

 Sabemos que os pedagogos têm papel importantíssimo nas construções de 

igualdades conforme regem as leis e os princípios éticos, nesta lacuna que por muitas 

das vezes é inserida o contexto da inclusão há várias plataformas que os atuais a 
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determinam, eles rebuscam a órgãos superiores sobre a falta de portabilidade e 

acessibilidade dos ambientes escolares para que possam apresentar um trabalho 

fortificado e inclusivo perante os alunos com deficiências. 

 Neste intuito Freitas posterga que:  

“a inclusão dos alunos NEE que são inseridos no Ensino Regular e as 

ações do gestor para realizar a inclusão destes estudantes? Para Lück 

(2009) a gestão pedagógica está diretamente envolvida com o foco da 

escola, e constitui uma dimensão que promove a formação e 

aprendizagem dos alunos, e pode contribuir com as competências 

sociais e pessoais necessárias para inserção proveitosa na sociedade 

e no mundo do trabalho. Então considerando a dimensão da gestão 

escolar frente à inclusão, deve existir o interesse do gestor em criar 

espaços para que todos desenvolvam as competências necessárias 

para ter uma qualidade de vida, e participar da sociedade como ser 

atuante e que venha a intervir na sociedade com cidadãos dotados de 

direitos políticos, sociais e econômicos”. (FREITAS, 2014, p.12). 

   

 Neste caminho de problemáticas evidenciados pelas gestões escolares 

verificamos que há embutido uma pirâmide hierárquica que se faz transcender desde 

a base governamental até as esferas menores como o ambiente escolar, ou seja, tais 

contextos problemáticos estão enfatizados desde sua estrutura maior, como o 

governo federal, o estadual e o municipal, chegando até o ambiente escolar com a 

face do diretor e coordenação. Neste caminho de pirâmide hereditária está o centro 

das questões a própria escola, que é a instituição que vive dia a dia seus entornos 

problemáticos, que busca com as suas técnicas coordenativas tapar esta lacuna de 

problemáticas para a inclusão.  

 Em seu disposto artigo 208 da constituição federal que rege que todos 

devem ter acesso a unidade escolar, fica evidente que o ensino em cada unidade deve 

conter apetrechos gerais para as capacidades dos indivíduos que contenham 

necessidades especiais, só que é evidente que a estes apetrechos por muitas das 

unidades é bem escasso, desde o profissional adequado até matérias didáticos que 

devam dar um suporte a estes alunos, ou seja, o aluno é matriculado na escola, mais 

como integração social, e não propriamente como aprendizado didático, pois a 

unidade não detém de tamanha complexidade para receber este aluno.  

Neste laço de distância entre o aceitar o aluno e não ter material nem 

profissional a disposição entra a gestão escolar como mero portador da acessibilidade 
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para este aluno, neste viés a gestão escolar na figura do seu coordenador pedagógico 

e seu diretor buscam frente a secretaria municipal estadual virtudes para um caminho 

mais igualitário para esta problemática, buscando profissionais dentro do ambiente da 

gestão como um todo para buscar soluções e acompanhamento para este aluno, 

criando assim soluções para que ele, aluno, não se sinta excluído do seu ambiente, 

criando mecanismos recorrente junto aos docentes para fazer com que obtenha 

desenvolvimento cognitivo.  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: I -ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria; II -progressiva universalização do 

ensino médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; (BRASIL, 1998). 

 

Quando nos deparamos com os aspectos inclusivos ressaltamos que o 

ambiente escolar é composto por uma sociedade enraizada de anseios 

preconceituosos, nesta vertente ao perceber tais anseios verificamos que umas das 

maiores dificuldades dentre as já citadas anteriormente no contexto das raízes 

governamentais, é o preconceito de colegas de classe sobre as pessoas com 

deficiências, há deboches bullyng rejeição e isto, o responsável pela unidade escolar 

deve ter um caráter de uma índole forte para extinguir tais práticas dentro do recinto.  

Nesta laço mencionamos que os paradoxos existências passam também por 

uma sociedade que detém de práticas não inclusivas perante seu ser, os diretores 

junto com os docentes devem unir-se mediante uma solução para tal problemática, o 

levantamento que aqui enquadramos salienta sobre práticas corriqueiras dentro das 

salas de aulas a essas deverão esta inclusas a importância de cada um dentro da 

sociedade, como nos referimos acima um dos aspectos modificador dentre de cada 

ambiente escolar é o esporte, e existem outros vises que tratam da modificação de 

cada um, perante isso, devem ser introduzidos práticas que tratam dos aspectos 

vivenciados na nossa atual sociedade, como por exemplo levar textos que ratifique os 

históricos de sofrimento da época escravocrata, para demonstrar que as práticas 

introduzidas anteriormente devem ser acabadas, pois o ser humano dada de 

igualdade para todos e não de distinção, devem levar em consideração práticas que 
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tratam de aspectos comunicativos, que permitam a inclusão dos portadores de alguma 

deficiência com os demais colegas em classe, e no ambiente de forma geral.  

Possibilitando assim que a escola seja realmente inclusiva, e não ser tratada 

com desprezo, alguém que detenha de algum porte físico diferente dos demais 

colegas em classe, em outra análise podem-se levar filmes, que tem uma gama de 

pratica de aulas bem dinâmica dentro do nosso contexto, filmes depoimentos que 

trabalham esta vertente de igualdade, práticas de palestras com psicólogos, que 

ressaltem a importância de cada um dentro do recinto e fora dele, mencionar que 

todos são capazes de crescer profissionalmente e humanamente.  

O acolhimento do aluno com necessidades especiais no ambiente escolar 

comum, além de um direito garantido por lei, trata-se de uma forma multidisciplinar de 

educação de todos os profissionais envolvidos no dia a dia do processo ensino-

aprendizagem. Neste cotidiano, a gestão escolar enfrenta sérias dificuldades diárias 

que perpassam pela estrutura física do ambiente escolar, formação insuficiente dos 

profissionais envolvidos, ausência de profissionais que atendam individualmente as 

carências psicológicas. O trabalho na instituição que recebe tais alunos, por muitas 

vezes esbarra na precariedade do sistema educacional como um todo, que não se 

prepara para esta diversidade. 

A falta de formação específica de professores acarreta as dificuldades para 

enfrentar os medos, preconceitos, déficits de aprendizagem, criando assim um 

ambiente de insegurança, o qual contribui de forma negativa nos resultados da 

instituição. A legislação educacional assegura ao aluno portador de necessidade 

especial, sua inclusão na escola comum, que não está preparada física e 

profissionalmente para atender esta demanda. Torna-se necessário, portanto, além 

da inclusão no ambiente escolar, que esta clientela tenha garantido o atendimento 

profissional específico proporcionando ao discente, condições favoráveis para que 

seu desempenho escolar seja satisfatório. 

Por outro lado, a família do aluno com necessidade especial sente insegurança 

ao inserir a criança na escola, necessitando assim de um acompanhamento 

profissional com a família do aluno. O pedagogo adjunto a gestão no enfrentamento 

dessas dificuldades precisam estar atenta de modo especial no desenvolvimento da 
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criança, estabelecendo uma relação de proximidade no tratamento da clientela 

especial, envolvendo os professores, pais e demais funcionários da escola no 

atendimento de toda instituição, atentando para esta situação cotidiana. 

Um compromisso de seriedade e atenção a esta questão de inclusão, deve ser 

algo contido no planejamento das vertentes educacionais de ensino, oferecendo à 

escola subsídios necessários para a efetivação do trabalho condizente com a 

demanda. A escola por sua vez, deve ter assegurado em seu Projeto Político 

Pedagógico, ações a serem desenvolvidas cabíveis a este tipo de acompanhamento 

pedagógico, criando metas a serem alcançadas em parcerias estabelecidas, visando 

a interação da comunidade escolar como um todo, cuidando para que o aluno com 

necessidade especial não seja colocado no lugar de destaque negativo. 

O enfrentamento das dificuldades existentes sobre o assunto, requer da gestão 

escolar liderança participativa com o objetivo de estabelecer um ambiente de trabalho 

baseado na dignidade do trabalho com pessoas que necessitam de um atendimento 

especial. É perceptível então que em alusão a característica do pedagogo dentro 

deste processo, revela-se que a de suma importância a inserção de dois traços 

primordiais, o pedagogo é o profissional que dentro do eixo educacional, passa mais 

tempo om os mestres de seus alunos, visto que, na maioria das vezes são os próprios 

pais que levam sua crianças a rede escolar, então este contato inicial é primordial para 

uma aproximação maior com seus pais na inserção de dificuldades ou problemas que 

se possam existir.  

Com isso, podemos perceber que o papel do pedagogo dentro da esfera 

inclusiva, transcende dentro de uma esfera muito elucidativa, a priori que o papel do 

formador, ou educador é caracterizar que os direitos são iguais perante todos, e que 

até a inserção preconceituosa pode ocasionar para si, problemas judiciais, dentro 

deste caminho, como o pedagogo obtém a acessibilidade diária com os pais dos 

alunos a forma de conscientizar a todos, inclusive os pais que são detentores do papel 

formador dentro da família.  

 

5. CONCLUSÃO  



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Assim concluímos que mediante análise literárias, foi observado alguns 

desafios, como as problemáticas existenciais no âmbito da inclusão, como por 

exemplo a adequação ao respeito por todos que estão presente dentro do endosso 

escolar, que por via da lei da Constituição Federal, carta magna que rege o país, as 

escolas mesmo sem nenhum contexto devem aceitar alunos com alguma deficiência, 

postergado na nossa Constituição Federal em seu artigo 6º, inciso I, que posterga 

sobre os princípios norteadores para a educação, sendo este direcionando para a 

igualdade para todos, pois para nosso contexto educacional o principal ponto é a 

interação com a sociedade, com os demais colegas, seres humanos, é fato que 

algumas destas crianças detém de um acompanhamento extra por parte do município 

ou do estado, é notável que o papel do pedagogo em si não detenha materiais ou 

ajuda de profissionais, mas que eles buscam de forma conjunta, com a gestão escolar 

a interação dos alunos com a competência e capacidade de cada um, buscando de 

alguma forma a inclusão de todos para um bom funcionamento educacional de fora 

geral.  

Verificamos como mencionado que o principal papel norteador do gestor, é 

estar em alusão constante com os pais dos alunos e com a equipe gestora, pois é 

visto que sem a unificação de ambos não há ideia propícia que possa funcionar, pois 

é parte de casa que adjunto com o pedagogo, pois sem o agrupamento da gestão e 

do profissional docente não há uma inserção educativa qualitativa, estes precisam 

assim estar em conjunto é buscar soluções para tão grande a sua problemática, que 

de alguma forma salienta aos seus docentes a importância de um convívio 

educacional igualitário para todos, as práticas em sala de aula como jogos 

brincadeiras e outros apetrechos salientam o quanto é fundamental o processo de 

inclusão, tais práticas são repetidas fora do ambiente escolar com palestras dinâmicas 

jogos dentre outros aspectos, ou seja, é notável a busca o fortalecimento que a gestão 

de forma geral busca dentro de cada espaço tapar um pouco as problemáticas que 

existem, mas ainda de forma precária em algumas instituições. 

Notamos que houve um grande avanço, por meio da visibilidade educacional, 

o processo de inclusão e da temática que se é cobrada dentro deste eixo educacional 

e mediante busca de igualdades dentro da sociedade como um todo, por meio do 

ambiente educacional podemos direcionar que as escolas estão buscando algumas 

adaptações diárias tanto na inserção de materiais u até mesmo de profissionais 
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capacitados de forma específica para a área, como psicopedagogos, é comum 

principalmente dentro da rede particular de ensino há dentro do agrupamento de 

profissionais, pessoas específicas que promulgam as problemáticas inclusivas, mas 

que precisam ainda de alguns aperfeiçoamentos, como e todas as escolas existir a 

aplicabilidade de profissionais formadores sejam eles na esfera pública, o que ainda 

há uma falta comum, deste profissionais dentro destas escolas, é claro, mais que as 

mudanças transcorridas com o passar dos tempos obtiveram grande impacto para os 

laços de inclusão de forma geral, não somente no ambiente escolar, mas ao falarmos 

de práticas pedagógicas e como o docente pode estar inserido nesta temáticas 

matérias são disponibilizados de forma específica para que se haja a aplicabilidade 

constante desta temática dentro das salas de aula.  
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ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL NA CIDADE DE ARACAJU-SE 
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RESUMO  

O presente artigo teve como objeto a função e a importância do pedagogo em uma 
instituição de acolhimento de crianças e adolescentes no município de 
Aracaju/Sergipe/Brasil. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a atuação do 
pedagogo numa instituição de acolhimento da cidade de Aracaju/Sergipe. E os 
objetivos específicos foram: descrever os campos de atuação do pedagogo, 
distinguindo as atividades a serem desenvolvidas pelo profissional e caracterizar o 
trabalho do profissional numa instituição de acolhimento do município de Aracaju, com 
vista à dar visibilidade à sua atuação. O estudo caracterizou-se quanto aos objetivos 
como uma pesquisa descritiva e quanto a natureza de dados como uma pesquisa 
qualitativa. Conclui-se que no âmbito do trabalho em instituições de acolhimento a 
importância do profissional não está atrelada apenas ao desenvolvimento de o papel 
do pedagogo não está vinculado apenas ao desenvolvimento de práticas 
pedagógicas, mas se relaciona, ainda, ao trabalho de (re) socialização dos sujeitos, 
sendo a principal preocupação a garantia dos direitos individuais e o desenvolvimento 
integral dos acolhidos. 

Palavras-chave: Pedagogia em espaço não escolar. Prática pedagógica. Instituições 
de acolhimento infanto-juvenil.   

 

ABSTRACT  

El objeto de este artículo fue el rol e importancia del pedagogo en una institución de 
atención a la niñez y adolescencia en la ciudad de Aracaju / Sergipe / Brasil. El objetivo 
general de esta investigación fue analizar el rol del pedagogo en una institución de 
acogida en la ciudad de Aracaju / Sergipe. Y los objetivos específicos fueron: describir 
los campos de actividad del pedagogo, distinguiendo las actividades a desarrollar por 
el profesional y caracterizar el trabajo del profesional en una institución de acogida del 
municipio de Aracaju, con miras a dar visibilidad a su desempeño. El estudio se 
caracterizó en términos de objetivos como investigación descriptiva y en términos de 
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la naturaleza de los datos como investigación cualitativa. Se concluye que en el 
contexto del trabajo en instituciones residenciales, la importancia del profesional no 
solo está ligada al desarrollo del rol del pedagogo no solo está ligada al desarrollo de 
las prácticas pedagógicas, sino que también está relacionada con el trabajo de (re) 
socialización de los sujetos, siendo la principal preocupación la garantía de los 
derechos individuales y el desarrollo integral de los mismos. 

Keywords: Pedagogía en un espacio no escolar. Práctica pedagógica. Instituciones 
de cuidado infantil. 

 

INTRODUÇÃO  

O interesse pela temática em estudo surgiu no decorrer do curso de Pedagogia, 

quando da realização do estágio não obrigatório em um abrigo infanto-juvenil. Durante 

as experiências vivenciadas no estágio questionou-se sobre a importância e a função 

do pedagogo em uma instituição de acolhimento de crianças e jovens, uma entidade 

do terceiro setor74, ou seja, ação pedagógica desenvolvida no contexto não escolar.  

A instituição, no qual realizou-se o estágio, está localizada no município de 

Aracaju/Sergipe/Brasil e acolhe crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. 

Essas crianças e jovens estão afastados de suas famílias por diversos motivos e, por 

isso, são acolhidos. Gulassa (2010) afirma que são órfãos, abandonados, vítimas de 

maus tratos, negligência, abuso moral e sexual, invisibilizados pela família de origem, 

tirados destas sem entender os motivos, rompendo-se vínculos necessários na 

constituição de sua personalidade. Diante dessa realidade questiona-se: O que cabe 

ao pedagogo/a na atuação em uma instituição de acolhimento? 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a atuação do pedagogo numa 

instituição de acolhimento da cidade de Aracaju/Sergipe, teve como objetivos 

específicos: Descrever os campos de atuação do pedagogo, caracterizando as 

atividades a serem desenvolvidas pelo profissional; e caracterizar o trabalho do 

pedagogo numa instituição de acolhimento infanto-juvenil em Aracaju/Sergipe, com 

vista à dar visibilidade à sua atuação. 

O presente trabalho desenvolveu metodologicamente quanto aos objetivos pela 

 
74 Terceiro setor é o conjunto de pessoas jurídicas privadas de fins públicos, sem finalidade lucrativa, constituídas 
voluntariamente por particulares, auxiliares do Estado na persecução de atividades de conteúdo social relevante, que investem 
em obras sociais a fundo perdido. (BOUDENS, 2000, p. 5, apud MODESTO, 1998, p. 61). 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

pesquisa descritiva, na busca por aprofundar o entendimento sobre a atuação e a 

importância do trabalho do pedagogo em instituições de acolhimento. Tratou-se, 

ainda, quanto aos procedimentos de um estudo de caso por buscar refletir sobre essa 

atuação no contexto de uma instituição de acolhimento específica, os estudos de caso 

buscam retratar a realidade de forma completa e profunda.  

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa, 

que segundo Bogdan e Biklen ((1982) é um tipo de pesquisa que envolve a obtenção 

de dados descritivos, coletado pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes. Já o estudo de caso é um procedimento que se 

desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto 

e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Na base teórica foram consideradas as concepções de Libâneo (2002) quanto 

ao campo de atuação do pedagogo, Gohn (2001) sobre o trabalho pedagógico em 

espaços não formal, bem como a legislação educacional brasileira, em particular, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006). 

Entender sobre a importância e a função do pedagogo em abrigo infantojuvenil é de 

suma importância, uma vez que o trabalho desse profissional, assim como preceitua 

a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que aprovou as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, 9394/96, em seu artigo 1ºdefine que “[...] a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Ou seja, no âmbito 

educacional, o trabalho do pedagogo não se limita ao contexto escolar, mas pode 

abranger outros espaços não formais nos quais se desenvolve trabalhos educativos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

A atuação do pedagogo esteve voltada por um bom tempo somente para a sala 

de aula, sendo a escola como seu principal espaço de atuação, na qual de em um 

modo educativo reduzido, a um método tradicional, obtendo a escola como o seu único 

espaço de atuação. No decorrer dos tempos, com os avanços da sociedade, surge a 
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necessidade de profissionais conhecedores dos processos educativos em outros 

espaços que não o escolar. Na qual esses avanços exigem que esses profissionais 

estejam cada vez mais qualificados e aptos para atuarem em um mercado muito 

competitivo.  

Sobre o campo de atuação do pedagogo Libâneo (2002, p. 52) ressalta:  

O pedagogo tem identidade própria, seu campo de ação compreende 

a ação educativa e os processos de ensino e aprendizagem. A 

confluência de outras ciências existentes no curso permite-lhe refletir 

e compreender as questões relacionadas à sociedade e ao ser 

humano. Sua formação multidisciplinar confere-lhe a possibilidade de 

implementar ações interdisciplinares. A atuação do pedagogo é tão 

grande quanto são as práticas educativas na sociedade, pois é o 

“profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta 

ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de 

transmissão e assimilação ativa de saberes e de modos de ação, 

tendo em vista objetivos de formação humana definidos em sua 

contextualização histórica. 

A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que aprovou as de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, determina em seu artigo 1º que “[...] a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, ou seja, a educação 

se faz presente em vários lugares e não somente no interior das instituições de ensino 

básico. Brandão (1993, p. 7), ressalta a ideia de que: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 

escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da 

vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. 

Para saber, para fazer para ser ou para conviver, todos os dias 

misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 

educação! Educações. 

Assim, compreende-se a importância da educação na vida do indivíduo, pois o 

educador por meio da sua prática consegue trabalhar o desenvolvimento crítico, 

intelectual, social e psicológico do indivíduo, inserindo o mesmo no mundo social e 

cultural. Como afirma Gadotti (2005, p. 1): 

A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos 

tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na 

sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como condição 
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necessária para ele usufruir de outros direitos constituídos numa 

sociedade democrática.  

Nessa percepção, podemos compreender que o pedagogo passa a ser o 

mediador da aprendizagem visando o comportamento humano, este profissional se 

torna o responsável pelo desenvolvimento intelectual, social e psicológico do homem. 

Esta ideia está sustentada no entendimento dado pela Resolução CNE/CP n.º 1, de 

15 de maio de 2006, que aprovou as atribuições legais do curso de pedagogia. Em 

seu art. 5°, I e II delibera que:  

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: I - atuar com 

ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; II - compreender, cuidar e educar crianças de 

zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento 

nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social.” 

(BRASIL, 2006). 

Desta forma entende-se que educar em espaços não formais precisa de 

conhecimentos e planejamentos e essencial manter a formação do pedagogo voltada 

a suas atribuições em diferentes setores, em diferentes contextos culturais e sociais, 

pois isso faz com que o profissional amplie sua visão em prol ao mundo, pois a 

educação está em todas as partes, em prol disto é necessário a atuação do pedagogo 

se expandir para outros setores mantendo o foco do desenvolvimento humano.  

 

2.1 Espaços de atuação do pedagogo em espaços escolar e não escolar 

O pedagogo é o especialista habilitado para realizar o processo educativo de 

modo contínuo por meio de várias estratégias em prol do alcance de finalidades 

determinadas. Sendo assim, a ação educativa não se restringe apenas ao âmbito 

escolar, pois ela se desenvolve em diversificados espaços da sociedade. Na 

atualidade podemos observar a ampliação dos campos de atuação do pedagogo que 

ultrapassa o âmbito escolar. Quanto aos espaços de atuação do pedagogo, a 

Resolução CNE/CP n.º 1/2006 define no inciso IV do art. 5° que:  

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: IV- Trabalhar, 

em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo. 

(BRASIL, 2006).  
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Esses espaços possibilitam a inserção do profissional além do contexto escolar, 

à exemplo do capo hospitalar, empresarial, organizações não-governamentais 

(Ongs.), reforço escolar, museus, sistema penitenciário, psicopedagogo e pedagogo 

na criação de brinquedos pedagógicos. Nesse sentido, em cada um desses campos 

o pedagogo exercerá atividades específicas e caracterizadas pelo trabalho a ser 

desenvolvido. No qual, a seguir irei caracterizar a atribuição do pedagogo em cada 

campo de atuação.  

▪ Escolar: na sala de aula como o mediador do conteúdo, avaliando os 

alunos através de atividades e avaliações para identificar as dificuldades 

apresentadas para evoluir diante a aprendizagem e na formação de um cidadão 

crítico. O educador atua também na gestão escolar através da participação da 

organização escolar, no regimento da escola, na construção do PPP escolar. Assume 

a função de coordenador pedagógico onde auxilia na supervisão do sistema de ensino 

proporcionando que aconteça a aprendizagem em toda a unidade escolar.  

 

▪ Hospitalar: Neste campo o pedagogo tem a sua função voltada para o 

atendimento em prol ao processo de escolarização da criança que esteja na condição 

enferma, no interior das unidades de internação e na ala de recreação hospitalar, 

ofertando a assistência as crianças que precisam de entusiasmo. O pedagogo 

interage com a coordenação pedagógica da escolar na qual a criança esteja 

devidamente matricula para realizarem um trabalho conjunto com a criança enferma, 

onde a mesma poderá dar continuidade aos seus estudos dentro das condições em 

que esteja. De acordo com Fonseca (2008, p. 37), nesse espaço o profissional dá 

apoio aos pacientes e familiares, considerando: “[...] aspectos éticos, o professor pode 

auxiliar o familiar na compreensão da situação da saúde da criança. Mas o mais 

importante, é orientar o familiar para que busque o médico e peça melhores 

informações”. 

▪ Penitenciário: Neste ambiente o educador tem como a sua principal 

função a transformação do indivíduo, dispondo como objetivo trabalhar com os 

detentos os direitos e deveres que eles possuem diante a sociedade. Na qual o 

pedagogo também atua sob a modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), onde trabalham assuntos do ensino básico. Ou seja, o pedagogo contribui 

no processo de reinserção social do indivíduo.  
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▪ Empresarial: Nesta área o pedagogo elabora políticas organizacionais, faz 

consultoria de projetos, realiza o desenvolvimento pessoal por meio de treinamento e 

capacitações de profissionais identificando e promovendo soluções para os problemas 

existentes no interior das organizações. Ribeiro (2003) afirma que a pedagogia 

empresarial preocupa-se com os conhecimentos, as competências, as habilidades e 

as atitudes necessárias para melhoria da produtividade. Nesse sentido, o profissional. 

ainda, implanta programa de qualificação/requalificação profissional, produz e difunde 

o conhecimento, estrutura o setor de treinamento, desenvolve programas de 

levantamentos de necessidades de treinamento, desenvolve e adequa metodologias 

de informação e da comunicação às práticas de treinamento (RIBEIRO, 2003). 

▪ Criação/elaboração de material pedagógico: A atribuição do pedagogo 

neste setor é especificar quais são as habilidades que são necessárias para que sejam 

elaboradas de acordo com as fases da criança. É uma atividade vinculada diretamente 

ao trabalho com a ludicidade. 

▪ Museus: A função do pedagogo em um museu é trabalhar de forma 

multidisciplinar junto com os outros integrantes da equipe do museu, na qual precisam 

fazer com que os visitantes tenham uma convicção da lembrança cultural com a 

realidade dos dias atuais.  

▪  ONGs: Neste espaço o pedagogo se dedica as necessidades da 

população, em prol ao desenvolvimento humano, instigando o indivíduo e 

transformando em um indivíduo crítico e autoconfiante. Este campo está relacionado 

ao trabalho desenvolvido por meio da pedagogia social, que para Caliman (2009) é 

uma ciência, normativa, descritiva, que orienta a prática socio pedagógica voltada 

para indivíduos ou grupos que precisam de apoio e ajuda em suas necessidades, de 

forma a ajudá-los por meio de um trabalho socioeducativo.  

▪ Reforço escolar: Nesta área o professor é o intermediador que atua em 

prol as dificuldades escolares dos alunos, na qual está voltado para a alfabetização. 

Mas a atribuição do pedagogo vai além da alfabetização pois, os mesmos contribuindo 

desenvolvimento socioemocional das crianças. Conforme Luckesi (1999) podemos 

entender que o reforço escolar é uma atividade de auxiliar no qual o educando 

aprende o que não foi possível aprender nas horas regulares na escola. O para o 

autor, o ideal seria que a própria escola prestasse esse serviço, pois os estudantes 

devem aprender e essa é a razão de estarem na escola. 
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▪ Psicopedagógico: Como psicopedagogo o profissional realiza o seu 

trabalho auxiliando pessoas e instituições no processo de ensino-aprendizagem, 

observando os diversos fatores que interferem na aprendizagem por meio de técnicas 

específicas. Nesta função o profissional pode atuar em espaço institucional e clinico, 

podendo, ainda, criar ou adaptar materiais pedagógicos. Tem como público-alvo 

crianças, jovens, adultos e idosos. Sobre a atuação do psicopedagogo no âmbito 

institucional Bossa (1999) afirma que o pedagogo deve auxiliar o professor e demais 

profissionais quanto aos aspectos pedagógicos e psicopedagógicos; orientar os pais; 

colaborar com a direção quanto ao bom entrosamento entre os integrantes da 

instituição e, principalmente, ajudar o aluno que esteja sofrendo, qualquer que seja a 

causa.  

▪ Psicopedagógico com educação especial: A atribuição neste setor é 

realizada através do atendimento a criança que apresentam problemas ligados a 

aprendizagem. No qual este profissional é capaz de atuar no ambiente escolar 

inclusivo, onde o psicopedagogo observa o indivíduo que obtenha problema (as) 

voltado a aprendizagem, após esta observação este profissional irá proporcionar 

metodologias que permita a inclusão e principalmente proporcione a educação para 

as crianças com necessidade educacional.  

 

Pelo exposto, os campos nos quais o pedagogo exerce suas funções por meio 

de formas variadas, refletem a amplitude de possibilidades para a sua atuação e 

apontam para a relevância do trabalho educativo do profissional frente à evolução e a 

transformação social, bem como para o desenvolvimento integral dos indivíduos.  

 

O TRABALHO PEDAGÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NA 

CIDADE DE ARACAJU: RELATO DE VIVÊNCIAS  

O trabalho educativo numa instituição de acolhimento infantojuvenil é um 

processo que o pedagogo social irá desenvolver em prol a (re) educação e a (re) 

socialização, ou seja, é visando esses processos que o educador irá trabalhar o 

desenvolvimento social e cultural da criança e/ou adolescente.  

Cada criança que chega na instituição de acolhimento traz uma realidade de 
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vida diferente, como também uma carga emocional afetada, devido ao que passaram, 

como por exemplo: casos de maus-tratos ou negligência familiar. Guará (2006, p. 65) 

afirma que “[...] o abrigo precisa ser um ambiente que preserve, resgate e possibilite 

as crianças e adolescentes encontrar-se com a própria história, entender suas 

dificuldades e acreditar em sua capacidade de construir um novo projeto de vida, com 

mais atuação e autonomia. 

O olhar do educador social muda ao trabalhar fora da sala de aula, ou melhor, 

fora do ambiente escolar, pois as suas práticas em sala de aula estão sendo guiadas 

em virtude da mediação dos conteúdos curriculares, no caso da sua atuação em uma 

instituição de acolhimento infanto-juvenil, ela estará direcionada para a cidadania, 

voltada a garantia dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Sobre a 

educação não formal Moura e Zuchetti (2006, p. 235) afirmam que: 

Uma educação assim, voltada para a vida, para a paz, para a efetiva 

inclusão social, demanda, portanto, uma pedagogia da complexidade 

que, pela sua dimensão ético-político-estética, concretiza uma 

educação comprometida com o cuidado, com o bem viver coletivo e 

com a liberdade. 

Nessa direção, com foco no trabalho pedagógico no contexto não escolar, 

Machado (2009) salienta que: 

Fora do ambiente escolar estão presentes necessidades 

socioeducativas que atingem a todas as faixas etárias e que estão 

relacionadas à cultura, ao lazer, ao suprimento de necessidades 

básicas, ao atendimento a populações de risco, ao trabalho, à 

formação continuada, à sustentabilidade, aos direitos humanos, dentre 

tantas outras (MACHADO, 2009, p. 11382 apud GOHN, 2009).  

Em vista do contexto no qual trabalha, podemos observar a importância do 

educador social numa intuição de acolhimento infantojuvenil e compreender que neste 

âmbito o profissional está diante de diversas realidades e situações nas quais as 

crianças e adolescentes se encontram. Por isso, o pedagogo para exercer suas 

funções em um abrigo necessita possuir um forte senso político e ético para saber 

como agir.  

De acordo com o Conselho Nacional de Educação o art. 4°, I, IV, V, IX, X e XIV 

estabelece que:  
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I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção 

da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas; 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 

outras; 

 X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 

escolhas sexuais, entre outras; 

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 

outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental; ecológicos; 

sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas; 

De acordo com a resolução o pedagogo pode atuar em espaços escolares e 

não-escolares, nessa atuação está responsável por planejar sua ação diante de 

realidades complexas nas quais os alunos se encontram. Nessa perspectiva, inserem-

se crianças e adolescentes acolhidos em abrigo. Em seu trabalho, nessas instituições, 

o pedagogo necessita identificar os problemas socioculturais e educacionais e a partir 

deles planejar atividades que ajudem os acolhidos a se desenvolverem.  

A instituição de acolhimento infanto-juvenil pesquisada está localizada no 

município de Aracaju, no estado de Sergipe, a unidade é amparada por programas de 

assistência e acolhimento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do 

Trabalho, – órgão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju. Esta 

instituição acolhe 50 crianças e/ou jovens de ambos sexos, com idades variadas entre 

0 até 14 anos de idade e que se encontrem em situações de vulnerabilidade, como 

por exemplo: risco de maus tratos ou abandono.  

Durante a permanência do acolhido no abrigo será ofertado acompanhamento 

médico e escolar, quando matriculados em escolas e frequentando regularmente o 
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ano letivo. Os acolhidos participam de atividades de lazer, cultura e esporte. A equipe 

de profissionais da instituição é composta por: coordenadora (1), administrador (1), 

porteiro (1), pedagogo (1), estagiária em pedagogia, (1), educadores sociais (2), 

assistente social (1), psicóloga (1), técnicas de enfermagem (2), auxiliares de serviços 

gerais (3), cuidadores (27) na qual são divididos por turnos e plantões (em dias 

alternados) e vigias (2).  

A infraestrutura da instituição possui: salas de coordenação (1), reunião (1), 

pedagógica (1), enfermaria (1), para educadores sociais (1) e para assistente social e 

a psicóloga (1), pátio (1), brinquedoteca (1), banheiros para os funcionários (3), 

banheiros para os acolhidos (2) – divididos por gênero, quartos (5) - divididos por 

grupos de idades e gênero e cozinhas (2). Tv. Os resultados aqui apresentados são 

decorrentes da experiência de estágio não obrigatório realizado no decurso da 

formação inicial em Pedagogia. Observou-se na instituição pesquisada que o 

pedagogo desenvolve as atividades que se seguem: 

Acolhimento e recebimento: O educador social ao receber uma 

criança através de encaminhamento do conselho tutelar ou do poder 

judiciário, tem a função de acolher a criança/o jovem, apresentando a 

equipe que trabalha no abrigo e a instituição. Ou seja, conhecer todo 

espaço físico da casa onde eles irão residir.  

 

Reconhecimento da situação escolar: Após a chegada das crianças 

na instituição de acolhimento infantojuvenil o pedagogo busca 

informações sobre a situação escolar da criança e/ou jovem, se a 

mesma se encontra evadida ou matriculada em uma instituição de 

ensino básico, em que série parou ou está cursando, se está irregular 

ou regular. No caso de uma criança que esteja na situação de evasão 

escolar o pedagogo tem por obrigação matricular esta criança em uma 

instituição de ensino básico e manter a frequência do mesmo durante 

os anos letivos. 

 

Acompanhamento escolar: O educador social tem como função 

acompanhar o processo educacional da criança e o seu 

desenvolvimento. Neste quesito o educador social irá atuar através de 

um reforço escolar onde, no horário opositor das aulas nas escolas de 

ensino básico o educador social irá resolver junto com a criança as 

atividades escolares e automaticamente perceber as dificuldades de 

aprendizagens que os mesmos apresentam, para que após o 

processo de observação o pedagogo e a realização das atividades o 

mesmo realize atividades de reforços encima das dificuldades 

apresentadas para que a criança se desenvolva.  
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Acompanhamento da (re) social: Neste momento, o pedagogo irá 

observar o comportamento da criança em prol do convívio social, após 

a avaliação o mesmo irá proporcionar atividades em grupos/equipes 

na qual, será trabalhado a questão do gênero, etnia, cultura, direitos e 

deveres dos indivíduos.  

Vale ressaltar, no âmbito da atuação pedagógica no estágio realizado, as 

dificuldades enfrentadas neste campo específico, cujo enfrentamento se converte em 

aprendizagens para a formação profissional. Notava-se que a quantidade de 

profissionais da equipe pedagógica não era suficiente para o atendimento de todos os 

acolhidos. Nesse sentido, visando uma melhor organização do trabalho pedagógico, 

era preciso que se analisasse a situação escolar de cada criança e adolescente, a fim 

de dividi-los em grupos, levando-se em conta a etapa e o ano em que estavam 

matriculados e deis fossem planejadas atividades levando em conta as 

especificidades identificadas de cada grupo.  

Outros problemas vivenciados, relativos à necessidade de organização do 

trabalho pedagógico, estiveram associadas as análises da situação escolar das 

crianças, que apontaram para diversos desafios enfrentados pela educação básica no 

Brasil, entre eles a desigualdade na aprendizagem de crianças com mesma idade e 

frequentando a mesma etapa de ensino, em escola da mesma cidade.  

A dificuldade para se socializar também se mostrou ser um problema 

enfrentado pelas crianças e adolescentes. Durante as atividades lúdicas, realizadas 

em grupos e organizadas pela equipe pedagógica, algumas crianças apresentavam 

dificuldades em se comunicar entre si, como também em concentrar-se nas 

explicações das temáticas que eram abordadas. Percebia-se que a inquietude, 

distração e impaciência para resolver os trabalhos escolares, em alguns casos notava-

se um retrocesso da criança em termos de aprendizagem.  

Nos casos em que eram diagnosticado transtorno de aprendizagem, à exemplo 

do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), era preciso alterar a 

abordagem pedagógica, mudar as estratégias de ensino, como introduzir as 

atividades com jogos, trabalhos individuais ou em grupos menores. Essas 

intervenções requeriam um trabalho conjunto com a psicóloga e a psicopedagoga da 

instituição e caso fosse necessário, a criança poderia ser encaminhada a residências 
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terapêuticas na mesma cidade. Essas instituições trabalham com a reabilitação e 

assistência de pessoas com deficiência intelectual.  

Pelo exposto, um ponto que merece destaque na atuação como pedagogo em 

abrigo de acolhimento para menores e o trabalho cooperativo entre as equipes de 

profissionais, que atuam na instituição e em entidades externas que a auxiliam. Esse 

trabalho conjunto é essencial para enfrentar as dificuldades que são presentes nesse 

campo. É fundamental compreender e identificar a importância da educação estar 

presente dentro da instituição de acolhimento infanto-juvenil. (GUARÁ, 2006, p.64) 

relata que: “que o tempo presente na instituição seja vivido como possibilidade de 

desenvolvimento da criança e do adolescente e que o bem-estar seja tão importante 

quanto o bem-sair”.  

Comprova-se que a atuação do pedagogo nesta instituição de acolhimento 

infanto-juvenil é de extrema necessidade pois suas práticas estão voltadas ao 

contexto não-escolar, ligado ao desenvolvimento integral da criança e/ou jovem, 

trabalhando sobre seus direitos e deveres, e no convívio social. Na qual a atuação do 

mesmo também é realizada de forma multidisciplinar, com a equipe técnica da 

instituição como por exemplo: assistente social, psicólogo, educador social, 

enfermeiro e cuidadores, onde o pedagogo junto com a equipe irão realizar uma 

elaboração de um planejamento para realizar as atividades em prol aos acolhidos. 

Pois este profissional encontra-se capacitado para atuar diante das diversas 

realidades que os acolhidos possuem diante a sua realidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta investigação possibilitou compreender que a atuação do pedagogo na 

sociedade não está voltada somente para a sala de aula. O pedagogo é um 

profissional que pode atuar em distintos espaços, sendo em cada campo requeridas 

especificidades para sua atuação. Verificou-se que legalmente, de acordo com a 

Resolução CNE/CP n.º 1/2006, o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto 

para atuar em espaços não-escolares. Nessa direção, a pesquisa caracterizou esses 

espaços, à exemplo do campo escolar, hospitalar, empresarial, entre outros.  



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

O relato sobre a experiência vivenciada numa instituição de acolhimento para 

crianças e adolescentes oportunizou caracterizar como ocorre a atuação do 

profissional nesse campo específico. Sendo destacadas as atividades que 

desenvolvidas e apontadas as dificuldades enfrentadas e aprendizagens que 

contribuem para sua formação contínua.  

Conclui-se que no espaço de instituições de acolhimento a importância do 

profissional não está atrelada apenas ao desenvolvimento de práticas pedagógicas, 

mas relaciona-se também à contribuição do pedagogo para (re) educação e a (re) 

socialização dos sujeitos, sendo a principal preocupação a garantia dos direitos 

individuais e o desenvolvimento integral dos acolhidos. 
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RESUMO  
Desde os primórdios, a educação brasileira passa por relevantes mudanças no que 
concerne a inclusão dos alunos com Autismo no processo de ensino e aprendizagem 
no contexto escolar. A Educação inclusiva que tem por finalidade promover uma 
escola para todos, valorizando as diferenças e permitindo uma convivência respeitosa 
e diversificada no contexto escolar, vem ganhando espaço nas escolas de ensino 
regular. Porém, as práticas educacionais atreladas a inclusão dos alunos com autismo 
ainda estão se difundindo nas escolas, que evidenciam os esforços dos professores 
diante do desenvolvimento do planejamento pedagógico e a sua atuação em sala de 
aula, para a construção contínua de uma aprendizagem contextualizada, garantindo 
o acesso, a permanência e o desenvolvimento integral destes alunos autistas. Assim, 
se faz necessário a mudança de paradigmas no que se refere o currículo, as ações 
pedagógicas e a formação continuada do professor para um desempenho significativo 
e contextualizado em sala de aula. Portanto, este artigo aborda de forma discursiva e 
reflexiva sobre o papel do professor diante dos desafios da educação inclusiva voltada 
para os alunos com autismo. O referido artigo está elaborado com base em uma 
pesquisa qualitativa com referenciais teóricos, sendo utilizados livros online, artigos 
científicos dentre outros documentos oficiais sobre a tônica abordada.  
 
PALAVRAS - CHAVE: Autismo. Educação Inclusiva. Professor.  
 
RESUMEN 
Desde sus inicios, la educación brasileña ha experimentado cambios relevantes en 
cuanto a la inclusión de estudiantes con autismo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto escolar. La educación inclusiva, que tiene como objetivo 
promover una escuela para todos, valorando las diferencias y permitiendo una 
convivencia respetuosa y diversificada en el contexto escolar, ha ido ganando terreno 
en las escuelas ordinarias. Sin embargo, las prácticas educativas vinculadas a la 
inclusión de estudiantes con autismo aún se están difundiendo en las escuelas, lo que 
demuestra el esfuerzo de los docentes en el desarrollo de la planificación pedagógica 
y su desempeño en el aula, para la construcción continua de aprendizajes 
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contextualizados, asegurando el acceso, permanencia y desarrollo integral de estos 
estudiantes autistas. Así, es necesario cambiar paradigmas en cuanto al currículo, las 
acciones pedagógicas y la formación continua del docente para un desempeño 
significativo y contextualizado en el aula. Por tanto, este artículo tiene como objetivo 
abordar de forma discursiva y reflexiva el papel del docente ante los retos de la 
educación inclusiva dirigida a estudiantes con autismo. Este artículo se basa en una 
investigación cualitativa con referencias teóricas, utilizando libros en línea, artículos 
científicos y otros documentos oficiales sobre la tónica abordada. 
 
PALABRAS - CLAVE: Autismo. Educación inclusiva. Maestro. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao tratar da tônica do professor e o autismo diante dos desafios da educação 

inclusiva, se faz necessário discutir sobre a importância da inclusão eficaz nas escolas 

regulares e a atuação pedagógica significativa do professor na sala de aula. Vale 

salientar, também, a relevância da construção de um currículo e um planejamento 

educativo flexíveis que atendam as singularidades dos alunos autistas e de uma 

formação continuada do educador para auxilia-lo, de forma ressignificada nas suas 

práticas pedagógicas em sala de aula.  

Nessa perspectiva, a Lei LDB - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Art. 59. Estabelece que os sistemas 

de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E o inciso I evidencia que a 

Educação Básica deve-se organizar: com currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades 

(BRASIL,1996). 

Segundo Ainscow (2001), declara que é fundamental que a educação inclusiva 

tenha um caráter interativo e transversal, que esteja focado na resposta educacional 

e não na deficiência ou outra condição de desvantagem, mais fundada na perspectiva 

social que limita ou o impede de ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento 

pessoal, desvinculando-se a ideia de que a incapacidade está sempre no sujeito e 

nunca em seu entorno. É preciso considerar que o entorno social é que é responsável 

por fazer com que a pessoa seja mais ou menos deficiente e capaz. Assim, com o ato 

de educar inclusivo os alunos autistas adquirem oportunidades significativas de 
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aprender, interagir, explorar, criar e experimentar a vivência social e escolar em 

comunidade. 

A Declaração de Salamanca (1994, pág. 43), o princípio fundamental de uma 

escola inclusiva está em que todos devem aprender juntos. Cabe à escola “reconhecer 

e responder ás necessidades diversas de seus alunos acomodando ambos os estilos 

e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através 

de um currículo apropriado”. Desse modo, evidencia que a Educação inclusiva é um 

ato educativo universal que deve estar fundamentada no respeito e na tolerância a 

diversidade, independente das limitações e das particularidades dos estudantes no 

ambiente escolar. 

O objetivo geral desse artigo é abordar a importância do professor e o Autismo 

no contexto da Educação Inclusiva. Sendo os objetivos específicos discutir sobre a 

importância da inserção eficaz da educação inclusiva nas escolas regulares e a 

atuação pedagógica significativa do professor na sala de aula, de forma a estimular a 

aprendizagem cognitiva e pessoal dos alunos com autismo, trabalhando suas 

habilidades, suas limitações e mostrar algumas práticas educacionais para que a aula 

seja contextualizada, atrativa e lúdica para estes alunos. 

A pesquisa em questão, justifica-se pela experiência vivenciada em estágio 

pedagógico com um estudante autista no âmbito escolar regular, pois, percebeu-se 

que este aluno possuía dificuldades na sua aprendizagem e na interação 

socioeducativa. No entanto, ficou perceptível no cotidiano escolar do aluno em 

questão, que o aprender deve estar pautado num ato de educar inclusivo que promova 

uma interatividade significativa e contextualizada no seu processo de escolarização, 

assim, contribuindo para o seu desenvolvimento integral no que concerne seus 

aspectos cognitivo, motor, afetivo, criativo e socioemocional. 

A pesquisa está pautada em uma revisão bibliográfica, qualitativa onde foram 

utilizados algumas Leis educacionais, artigos científicos, livros online e autores como 

Ainscow (2001) dentre outros, que analisem o tema de maneira crítica e reflexiva. Este 

artigo está dividido em três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na 

introdução é abordada a apresentação e contextualização do tema, o objetivo geral e 

objetivos específicos, a justificativa do objeto de pesquisa e concepções de teóricos 
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sobre a temática abordada. No desenvolvimento podemos destacar 3 momentos 

importantes. No primeiro momento, será discutido uma breve perspectiva histórica da 

Educação Inclusiva; no segundo momento, será apresentado as considerações sobre 

o Autismo e seus conceitos; no terceiro momento a importância do papel do professor 

e os desafios em sala de aula para educação inclusiva; Logo, as considerações finais. 

 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

O sistema escolar é representado por um âmbito no qual está inserida as 

diferenças em seus diversos aspectos econômicos, políticos e socioculturais. A 

escola, também, se apresenta de outras formas de diferenças, seja física, intelectual 

e níveis cognitivos de aprendizagem. Portanto, são muitas características temporárias 

e permanentes, que se tornam necessário estabelecer políticas educacionais, práxis 

pedagógicas e currículos específicos e flexíveis. 

Desse modo, vale ressaltar o formato da educação que deve ser construída e 

praticada de forma significativa e eficaz, assim, se faz necessário a prática de uma 

educação inclusiva (MARTÍNEZ, 1997, p. 74). Diante desse contexto, nas últimas três 

décadas o Brasil tem sido palco de uma discussão teórica que se refletiu na aprovação 

de uma legislação voltada para a educação inclusiva, tendo como foco principal os 

alunos designados como aqueles com necessidades educacionais especiais. 

Destaca-se aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 e as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, ambas 

afinadas tanto aos princípios da Constituição Brasileira de 1988, quanto a documentos 

internacionais como a Declaração de Jomtien sobre a Educação para Todos, de 1990 

e a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área de 

Necessidades Educativas Especiais, de 1994 (BRASIL, 1998). 

Com isso, na perspectiva da inclusão educativa da Pessoa com Deficiência, a 

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por Pessoa com Deficiência, visando à sua inclusão social e a 
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cidadania. Considera-se que, este conjunto de normas garante a promoção da 

inclusão de todas Pessoas com Deficiência no que tange a acessibilidade e a 

autonomia e sua participação plena e efetiva no âmbito social e educacional em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015). 

De acordo com Carvalho (2000), esclarece que na historicidade da educação 

inclusiva, ao final do século XX muitos conflitos e transformações aconteceram, 

principalmente, no contexto da educação especial presente no Brasil desde o período 

imperial. Surgem, então, as expressões “Educação para todos”, “Todos na escola”, 

“Escola para todos”. Porém, a autora ressalta que a ideologia da educação inclusiva 

vem sendo difundida desde o século XVIII por Pestalozzi e Froebel quando eles 

afirmavam a importância do “respeito à individualidade de cada criança”. Portanto, 

concretiza a relevância de uma educação pautada em um ato social que inclua 

significativamente todos os sujeitos respeitando assim as pluralidades dos alunos 

autistas. 

Segundo Sassaki (1999) na Espanha, na década de 1990, a Declaração de 

Salamanca proclama as escolas regulares inclusivas como o meio mais eficaz de 

combate à discriminação, e determina que as escolas devem acolher todas as 

crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais e 

emocionais. Para tanto, o termo inclusão deve está fundamentado no 

comprometimento engajado de toda a comunidade escolar, com a construção de um 

planejamento pedagógico adaptado as singularidades destes alunos autistas para que 

o processo de ensino e aprendizagem seja efetivamente inclusivo e significativo. 

Complementando essa ideia acima sobre a educação inclusiva nas escolas regulares, 

conforme Poker (2007) declara que, 

Uma educação verdadeiramente inclusiva reconhece a diversidade do 

seu alunado e, por isso mesmo, adapta-se às suas características de 

aprendizagem. Oferece respostas específicas adequadas e 

diversificadas, que proporcionam para o aluno condições de superar 

ou compensar as suas dificuldades de aprendizagem, 

independentemente das causas que provocaram tal problema em seu 

processo de escolarização (POKER, 2007, p. 178). 

Neste pondo de vista, é de fundamental importância que a política de inclusão 

escolar baseada em valores como liberdade, tolerância, convivência, pluralidade, 
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respeito e igualdade deve incluir todos os alunos independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, ou seja, é 

imprescindível que a educação inclusiva promova uma aprendizagem voltada para as 

singularidades de cada aluno. É o que se oportuniza chamar de uma pedagogia 

diferenciada e inclusiva, para suprir a especificidade de determinados estudantes, 

como os aprendizados autistas. 

Nessa perspectiva, as discussões apresentadas sobre esta tônica acima, 

considera-se que a educação inclusiva deve estar embasada em um processo de 

ensino e aprendizagem contínuo, dinâmico e interativo que comtemple a pluralidade 

dos estudantes autistas, seja nos seus aspectos físicos, intelectuais, cognitivos, 

sociais e emocionais. Portanto, a educação inclusiva no âmbito escolar possibilita aos 

alunos com Autismo a interação e a comunicação social de forma a assegurar uma 

aprendizagem significativa com êxito. 

 

O AUTISMO  

De acordo com a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que Institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista; e altera o 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ressalta, 

também, que os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei nº 10.048, de 

8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da 

conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida 

às pessoas com transtorno do espectro autista (BRASIL, 2012).  

Neste contexto, segundo Hobson (1993), os relatos iniciais sobre o Autismo 

Infantil foram definidos pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner, em 1943, descrevendo 

cientificamente onze casos de crianças com características de isolamento extremo 

desde a primeira infância. Em seu estudo, a teoria afetiva sugere que o Autismo se 

origina de uma disfunção primária do sistema afetivo, qual seja, uma inabilidade inata 

básica para interagir emocionalmente com os outros, o que levaria a uma falha no 

reconhecimento de estados mentais e a um prejuízo na habilidade para abstrair e 

simbolizar.  
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Com isso, Kanner publica sua pesquisa intitulada “Distúrbios Autísticos do 

Contato Afetivo, como uma condição com características comportamentais bastante 

específicas tais como, perturbações das relações afetivas com o meio, inabilidade no 

uso da linguagem para comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas, 

aspecto físico aparentemente, normal, comportamentos ritualísticos, início precoce e 

incidência predominante no sexo masculino, assim, contribuindo para os estudos no 

contexto histórico do Autismo infantil”. 

Logo, Conforme Stelzer (2010) em 1944, o pediatra austríaco Hans Asperger, 

estudou um grupo de crianças, e através de observações identificou que estas, desde 

os primeiros meses de vida apresentavam características do autismo como: 

dificuldades na comunicação e interação, isolamento, comportamentos repetitivos, e 

que muitas destas eram diferentes das crianças normais em termos das habilidades 

de motricidade fina, porém, não tão grave ao ponto de interferir no seu 

desenvolvimento cognitivo, e com isso, Asperger intitulou sua pesquisa como 

“Psicopatia Autista”, que atualmente é conhecida como a Síndrome de Asperger.  

Um marco importante para história do Autismo sob os estudos do psicólogo 

britânico Michael Rutter (1978) que definiu o Autismo como tendo quatro critérios 

essenciais: o atraso cognitivo precoce; prejuízo da comunicação; desvio no 

desenvolvimento social; comportamentos incomuns, tais como movimentos 

estereotipados e compulsivos. A concepção de Rutter e suas pesquisas sobre os 

transtornos do Autismo influenciariam a acepção da condição dos critérios 

diagnósticos ao DSM (um documento usado pelos profissionais de saúde como 

referência para diagnosticar os transtornos mentais e comportamentais), incorporados 

em 1980. 

Vale ressaltar a quinta edição do manual, DSM-V, que foi lançada em 2013, 

pela American Psychiatric Association (Associação Americana de Psiquiatria), a 

principal organização de profissionais e estudantes de Psiquiatria dos Estados Unidos. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais é um documento usado 

pelos profissionais de saúde como referência para diagnosticar os transtornos mentais 

e comportamentais, como, por exemplo, o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com 

isso, o DSM-V eliminou os diagnósticos separados e criou um contínuo, em que os 

critérios de diagnóstico são fixados para todo o espectro autista e as diferenças entre 
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os indivíduos são expressas nos níveis de gravidade avaliados (FAROY, 2016). 

Reforçando a perspectiva do Autismo, Suplino (2005) destaca que, 

O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento (TID), 

diagnóstico totalmente diferenciado de um quadro psicótico, passou a 

classificar esta condição com uma síndrome e referir se à mesma 

como Autismo Infantil Precoce, ela apresenta as principais 

dificuldades de contato com pessoa, desejo obsessivo de manter as 

situações sem alterações, ligação especial com objetos. (SUPLINO, 

2005, p.16). 

Com base nos autores citados acima, pode-se afirmar que o Autismo é uma 

síndrome que caracteriza o indivíduo com algumas particularidades como, 

dificuldades na interação na linguagem, no cognitivo, no emocional, no intelectual, no 

motor, na afetividade e na interação social, assim como, dificuldade em participar de 

atividades e brincadeiras em grupo, pois, sendo necessário um acompanhamento 

familiar, social e escolar efetivo para potencializar suas habilidades no processo do 

desenvolvimento socioeducacional.  

De acordo com os argumentos acima, as manifestações ou as causas do 

Autismo são consequências estimuladas pelos transtornos causados por questões 

genéticas com fatos ocorridos durante a gestação associados a atrasos cognitivos, e 

fatores ambientais na interação com o meio social, em que seus sintomas variam de 

níveis leve, moderado e grave, dependendo do grau em que se encontra (MELO, 

2007). Mediante esses estudos realizados a respeito do Autismo e suas 

características apresentadas, evidencia-se que esses referenciais teóricos são 

considerados pioneiros relevantes na abordagem e nas concepções do estudo sobre 

a sua historicidade, que nos dias atuais se torna questão de debates no âmbito 

educacional. 

Percebe-se, então, que é necessário a inovação no sistema educacional 

através de mudanças de paradigmas no que concerne a construção coletiva de um 

currículo flexível e práticas pedagógicas inovadoras e criativas que comtemplem as 

suas peculiaridades, ou seja, que auxilie na elaboração de um conhecimento 

contextualizado e significativo no âmbito socioeducativo dos estudantes com Autismo, 

assim, tendo nos currículos estudos sobre deficiência e a inclusão desses estudantes 

autistas no processo de ensino e aprendizagem social e escolar nas instituições 
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regulares, considerando-os como protagonistas efetivamente participativos do 

processo de sua aprendizagem. 

 

A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE 

APRENIDZAGEM 

Diante das necessidades que concerne a inserção dos alunos autistas no 

âmbito educacional, o papel do professor na construção de um ato de educar social e 

inclusivo é de suma importância, visto que o educador tem como incumbência 

direcionar o processo pedagógico, interferir e criar condições necessárias para que 

esses alunados se apropriem de um conhecimento significativo e contextualizado. 

Para tanto, é essencial que haja um comprometimento engajado do professor e de 

toda comunidade escolar em construir de forma coletiva e eficaz um ensino igualitário 

e inclusivo, para assim, subsidiar com êxito o processo de escolarização desses 

alunos com autismo. Portanto, é nessa perspectiva que a autora Mantoan (2009), 

esclarece que,  

A inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os 

professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão 

escolar de pessoas deficientes torna-se uma consequência natural de 

todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições 

atuais do ensino básico. (MANTOAN, 2009, p.120). 

O papel do professor para a inclusão do aluno com Autismo é de relevância 

para o seu desenvolvimento nos aspectos que tange o cognitivo, afetivo, motor e 

socioemocional. Tendo em vista a importância do trabalho educativo do professor, se 

faz necessário as adaptações nos métodos de ensino através do uso de recursos 

pedagógicos lúdicos, inovadores e concretos que auxiliam o estudante autista a 

compreender o conteúdo e fixar sua atenção de forma mais dinâmica, prazerosa e 

interativa. 

Nesta perspectiva, o conhecimento sobre as peculiaridades desse aluno com 

Autismo é o primeiro passo para gerar empatia, só assim, o professor será capaz de 

promover um planejamento pedagógico adaptado para o desenvolvimento integral 

desse alunado. Dessa forma, é essencial utilizar atividades dirigidas e criativas como, 
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brincadeiras, tecnologias educativas e jogos pedagógicos lúdicos entre outros com 

uma linguagem ressignificada em suas práticas pedagógicas, pois isso facilita o 

aprendizado destes alunos e promove a sua autonomia no seu processo 

socioeducativo.  

Frente as premissas, vale salientar que dentre os desafios do educador no 

processo de aprendizagem dos alunos com autismo é promover o interesse pelas 

atividades escolares e sua socialização. Por isso, de acordo com os autores Rizzi e 

Haydt (2001), o uso de atividades lúdicas, através de brincadeiras e jogos educativos, 

que transmite conhecimentos significativos e estimula a aprendizagem, seja a saída 

para a monotonia das salas de aula, e assim, possivelmente este complemento lúdico 

irá auxiliar a facilitar na aprendizagem e torna-la prazerosa ao longo do processo de 

ensinagem das crianças com autismo.  

Neste sentido, ainda, de acordo Rizzi e Haydt (2001), a aprendizagem através 

de aulas diferenciadas e por meios de recursos pedagógicos lúdicos, como as 

dinâmicas e jogos educativos se torna um facilitador na aprendizagem dos alunos com 

Autismo, onde o cotidiano deste é valorizado, já que o conhecimento faz parte da 

realidade vivenciada pelo estudante. Sendo assim, se faz necessário utilizar a 

ludicidade, para assim, desenvolver as suas habilidades e potencializar suas 

capacidades intelectuais, afetivas e socioemocionais. Complementando a perspectiva 

da importância do papel do professor no processo de aprendizagem do aluno com 

Autismo, Almeida (1994) destaca que, 

A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na 

formação da criança e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um 

enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática 

democrática enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática 

exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e 

tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio 

(ALMEIDA, 1994, p.41). 

Diante desta concepção, o contexto lúdico quando presente no processo 

educacional do aluno com Autismo contribui de maneira prazerosa e mais eficaz para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas múltiplas habilidades e conhecimento 
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significativo. Sendo assim, se torna um estímulo para estes alunos no que tange a 

motivação, interação, a comunicação e protagonismo no seu processo de 

escolarização. Com isso, podemos destacar e especificar exemplos de práticas 

pedagógicas lúdicas que contribuem de forma significativa e contextualizada no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos com Autismo, são elas:  

• Jogos Pedagógicos Lúdicos: Os jogos pedagógicos lúdicos podem 

ser usados durante o processo de ensino e aprendizagem do aluno autista, pois se 

torna um recurso pedagógico que auxilia e potencializa o seu desenvolvimento sobre 

os aspectos criativo, afetivo, cognitivo e social. Jogando, o aluno autista desenvolve 

habilidades e experimenta novos saberes significativos. Além disso, promove a 

compreensão contextualizada do conteúdo escolar abordado; 

• Aplicação da Tecnologia Educativa em Sala de Aula: A aplicação da 

tecnologia na educação dos alunos com autismo potencializa a sua aprendizagem e 

favorece a inclusão, em que se torna uma importante ferramenta educativa para 

dinamizar o seu processo de ensino e aprendizagem, de forma a desenvolver nestes 

alunados sua criatividade, habilidades cognitivas, a sua interatividade, tornando-os 

protagonistas do seu próprio aprendizado. Podemos dizer que, a inserção das 

tecnologias permite ao educador ensinar de maneira diferenciada e inovadora, o que 

poderá gerar avanços significativos no processo socioeducativo dos estudantes 

autistas; 

• A Ludicidade nas Atividades Pedagógicas: A ludicidade nas 

atividades de ensino e aprendizagem é essencial no contexto educativo dos alunos 

com Autismo, pois possibilita a interação social, a criatividade e crescimento 

significativo através do relacionamento com o outro, desenvolvendo o potencial 

cognitivo, motor, afetivo e social desses alunados. Dentre as aplicabilidades dessas 

atividades pedagógicas, pode desenvolver, por exemplo, brincadeiras, jogos e 

dinâmicas educativas lúdicas entre outros. Podemos afirmar que esta ludicidade é 

uma prática pedagógica imprescindível para ser empregada como estímulo no 

aprimoramento do conhecimento e no progresso das diferentes aprendizagens; 

• A Tecnologia Assistiva e a Comunicação Aumentativa e Alternativa: 

Estes recursos tecnológicos se definem como uma gama de equipamentos e serviços 

e estratégias pedagógicas aplicadas para minimizar as dificuldades encontradas pelos 
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alunos deficientes, e contribuir de forma significativa as suas habilidades funcionais, 

assim como, promover a autonomia e a inclusão desses alunados. Essas tecnologias 

educativas são de suma importância para pessoas com dificuldades na comunicação, 

na fala e na escrita. Neste sentido, a comunicação aumentativa e alternativa na 

educação auxilia e amplia o repertório comunicativo dos alunados com autismo nos 

aspectos das suas habilidades de expressão, e cognição, em que através de pranchas 

alfabéticas e cartões de comunicação tecnológicos tornam-se poderosos recursos 

pedagógicos inovadores e criativos, auxiliando de forma eficaz as necessidades 

desses alunos autistas no que tange seu processo socioeducativo.  

Portanto, percebe-se a importância do papel do professor no processo de 

inclusão do aluno autista no âmbito educacional, visto que este é o mediador da 

aprendizagem. Diante desse contexto, se faz necessário que o educador em parceria 

com a gestão da escola e a rede colaborativa estejam engajados no desenvolvimento 

de práticas pedagógicas mais dinâmicas, inovadoras e lúdicas, em que tenha como 

protagonista o aluno autista, para assim, construir com êxito o seu desenvolvimento 

integral atrelado a suas habilidades e competências no que tange seu cognitivo, físico, 

afetivo e socioemocional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo em pauta traz uma discussão relevante no que concerne a inclusão 

dos alunos autistas no âmbito escolar, tendo como ponto de partida esclarecimentos 

científicos, críticos e reflexivos necessários sobre a Educação Inclusiva, o autismo e 

os desafios do professor na sua atuação em sala de aula. Diante disso, percebe-se 

que construir um ato de educar social e inclusivo é de suma importância para que a 

educação seja para todos. Partindo da concepção que a escola é um ambiente 

pluralizado, se faz necessário a mudança de paradigmas que ainda estão presentes 

no processo socioeducativo dos alunos autistas, como um currículo engessado, 

práticas pedagógicas padronizadas, educadores muitas vezes despreparados, 

exclusão entre outros. Portanto, é de fundamental relevância um comprometimento 

engajado do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem 

contextualizado, inclusivo e significativo para esses alunos com autismo. 
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Em suma, a instituição escolar deve estar fundamentada na construção de um 

currículo flexível que atenda as singularidades dos alunos autistas com práticas 

pedagógicas dinâmicas, criativas, interativas que subsidiem de forma significativa a 

desenvolver as suas habilidades e as potencialidades, e oferta da formação 

continuada para os professores, para que assim, possam desenvolver com êxito um 

planejamento de aulas mais prazerosas e lúdicas.  

Portanto, a atuação eficaz da Educação Inclusiva é primordial para que estes 

alunos autistas sejam inseridos com êxito no seu processo socioeducativo. Para isso, 

a escola, também, precisa repensar seu papel, ressignificando as relações 

socioeducativas e quebrando paradigmas tradicionais de ensino, visto que somente 

assim será possível a efetivação de uma educação na perspectiva inclusiva, 

principalmente, para o processo escolar dos alunos com Autismo. 
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RESUMO 

A Educação Infantil é a primeira etapa de formação da criança, nessa fase ela se 
encontra com uma realidade bem diferente da vivenciada no ambiente familiar, pois 
na escola se tem contato com os conteúdos programáticos, no entanto, este é um 
público que requer uma forma diferenciada e dinâmica de ensino, e é por isso que a 
ludicidade se faz presente na Educação Infantil. A contação de história é um recurso 
bem dinâmico e contribui na aquisição do conhecimento pois estimula na imaginação 
e ajuda a desenvolver a escrita e a oralidade. Este estudo se propôs compreender de 
que forma a contação de história beneficia a aprendizagem das crianças na etapa da 
Educação Infantil. A pesquisa é de abordagem bibliográfica, pois utilizou fontes 
secundárias, tendo como base principal os seguintes autores: Bandeira e Souza 
(2015), Santos et al (2019), Farias e Silva (2019). É uma temática bastante relevante 
pois a contação de história como revela os autores estudados é fundamental para o 
desenvolvimento infantil, pois incentiva a criatividade além de possibilitar formas 
diversas de interação com as crianças, o que promove uma melhor aproximação entre 
professor e aluno e até entre os próprios alunos. 

Palavras-chave: Aprendizagem. contribuições. Contação de história. 
Desenvolvimento. Educação Infantil.  

 

ABSTRACT 

Early childhood education is the first stage of the child's education, at this stage he/she 
is faced with a reality that is very different from that experienced in the family 
environment, because at school there is contact with the syllabus, however, this is an 
audience that requires a way differentiated and dynamic teaching, and that is why 
playfulness is present in Early Childhood Education. Storytelling is a very dynamic 
resource and contributes to the acquisition of knowledge as it stimulates the 
imagination and helps to develop writing and speaking skills. This study aimed to 
understand how storytelling benefits children's learning in the Early Childhood 
Education stage. The research has a bibliographic approach, as it used secondary 
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sources, based on the following authors: Bandeira and Souza (2015), Santos et al 
(2019), Farias and Silva (2019). It is a very relevant topic because storytelling as 
revealed by the authors studied is essential for child development, as it encourages 
creativity in addition to enabling different forms of interaction with children, which 
promotes a better approach between teacher and student and even between the 
students themselves. 

Keywords: Learning. contributions. Storytelling. Development. Child education. 

 

INTRODUÇÃO  

O ato de contar história na sala de aula é visto por algumas pessoas, como algo 

simples, que é empregado pelo professor como uma forma de prender a atenção da 

criança, no entanto, essa atividade quando feita de forma dinâmica e atrativa, tornar-

se um recurso capaz de potencializar a aprendizagem. A contação de história faz parte 

do universo lúdico, e tem como propósito permitir a aprendizagem de forma mais 

prazerosa e envolvente, e por isso é algo que deve está presente na educação infantil, 

é difícil pensar no ensino das crianças sem ludicidade. 

Apresentar a literatura infantil as crianças através da contação de história é algo 

de grande importância, pois conforme os autores utilizados, a contação de história traz 

muitos benefícios ao desenvolvimento infantil e por isso deve ser proporcionada a 

criança desde cedo, pois compõe o uso do lúdico com fins pedagógicos. Entende-se 

que a contação de história quando estimulada desde os anos iniciais, visa estimular 

nas crianças a curiosidade e também desperta a imaginação o que os fazem ser 

capazes de construir e reconstruir suas ideias.  

Com base na perspectiva que de que a contação de história potencializa a 

aprendizagem a na educação infantil, a pesquisa tem como objetivo geral 

compreender de que forma a contação de história beneficia a aprendizagem das 

crianças na etapa da Educação Infantil. Para que o objetivo geral fosse alcançado, 

estabeleceu-se como objetivos específicos: contextualizar de forma breve o lúdico e 

a educação infantil, e apresentar os reflexos da contação da história na aprendizagem 

das crianças da educação infantil. 

A pesquisa possui importância acadêmica, pois apresenta de forma prática e 

clara a contação de história como um recurso capaz de potencializar a aprendizagem 
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e contribuir com a formação e desenvolvimento infantil em outros aspectos, sendo 

sugestivo seu uso de forma interdisciplinar e aplicando-se de forma eficaz dentro da 

contextualização do lúdico em sala de aula. Partindo do questionamento, “ é possível 

a contação de história ser utilizada na educação infantil como um recurso que 

contribua na aquisição de saberes ?. Acredita-se que sim, pois é comprovado eu a 

ludicidade é uma forte aliada nos processos de ensino e aprendizagem nesta 

modalidade, e a contação de história está inserida neste universo. 

Dentre os autores utilizados para construção desse trabalho destaca-se 

Bandeira e Souza (2015), que trazem um abordagem sobre a educação infantil e o 

brincar, e a importância do lúdico. Também foi utilizado o texto de Santos et al (2019), 

que é um estudo bibliográfico, que teve como objetivo realizar a averiguação de 

concepções teóricas do campo educacional com ênfase na importância da contação 

de histórias na formação de leitores desde a educação infantil. E destaca-se também, 

Farias e Silva (2019), com o resultado de um estudo de campo qualitativo, que partiu 

da observação de alguns encontros, onde constatou-se o uso da contação de história 

como uma estratégia pedagógica. 

A pesquisa foi dividida em dois tópicos, o primeiro fala sobre o lúdico e a 

educação infantil, neste tópico aborda-se de forma sucinta o que é o lúdico, sua 

importância ao mesmo tempo que o relaciona a educação infantil, mostrando por que 

esse é empregado nesta modalidade de ensino e o que espera-se de sua utilização 

com fins pedagógicos.  

O segundo tópico, traz reflexos da prática da contação de história na 

aprendizagem infantil, neste tópico, explana-se sobre o conceito e finalidade da 

contação de história, apresenta-se dentro da perspectiva de desenvolvimento da 

aprendizagem infantil de que maneira a contação de história a potencializa e de que 

forma o professor faz isso virar uma realidade 

 

LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com Bandeira e Souza (2015), a palavra ludicidade é originaria da 

palavra “ludus”, que tem origem latina, e significa jogo. Também foi encontrado, 
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conforme as autoras, na Índia, no sânscrito, uma forma de língua antiga local, a 

palavra “lîla”, que tem o significado de jogo , brincadeira. As autoras, chamam a 

atenção, que a ludicidade é algo que encontra-se presente junto a humanidade a muito 

tempo, e com a evolução da sociedade, ela recebeu o reconhecimento de ser 

necessária a formação básica da personalidade, do corpo, da mente e até do 

comportamento humano. 

Como mencionado pelas autoras, o lúdico sempre esteve presente na vida das 

pessoas, Bandeira e Souza (2015) nos dizem que, nos primórdios, o brincar já era 

algo natural para o ser humano, a ludicidade era expressa em atividades como a 

dança, a pesca, caça e lutas. Conforme as autoras, os jogos, brinquedos e 

brincadeiras que compõe o universo lúdico foram sendo construídos conforme as 

mudanças culturais, sociais e politicas da sociedade. De acordo com as autoras, a 

forma de ver o lúdico ao longo dos anos mudou, e hoje existem outros a elementos 

agregados a ele, bem como, a forma como este é utilizado, pois hoje emprega-se o 

termo com fins pedagógicos. O lúdico é bastante utilizado na educação infantil, pode-

se dizer que ensinar de forma lúdica é uma das metodologias mais eficazes na 

educação infantil.  

Com base no exposto por Bandeira e Souza (2015), temos a perspectiva de 

Silva (2017), que aponta os benefícios o lúdico nesta modalidade de ensino, conforme 

Silva (2017), ao se utilizar o lúdico o professor está facilitando a aprendizagem 

pessoal, social e cultural das crianças, além de colaborar com o desenvolvimento da 

socialização, comunicação, expressão e construção do saber. Bandeira e Souza 

(2015), explicam que, quando a criança vive a experiência da atividade lúdica, ela 

facilmente se envolve nas tarefas, pois senti prazer e satisfação, o que tem como 

retorno resultados positivos para o corpo e para mente. A educação infantil, 

representa uma fase de grande importância para o desenvolvimento da criança, pois 

permite o conhecimento de si mesmo e do mundo a sua volta. Conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

É a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas 

gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, que se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade no 
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período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 

competente do sistema de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p. 

12). 

Dada a definição e importância da educação infantil, Silva (2017) reforça no 

que tange as atividades lúdicas que no contexto escolar, empregadas com finalidade 

pedagógica, estas permitem a criança momentos de descobertas, de construção e 

compreensão de si, além de estimular a autonomia, a criatividade, a expressão 

pessoal. Para a autora, o emprego da ludicidade significa a aquisição e o 

desenvolvimento de aspectos importantes na construção da aprendizagem. 

Diante do exposto por Silva (2017), Bandeira e Souza (2015), explicam que na 

etapa da educação infantil é necessário permitir que as crianças convivam em 

ambientes que as acolham, que permitam que elas manipulem objetos, brinquedos e 

possam interagir com outras crianças, elas devem ter a possibilidade de aprender 

através da experiência vivenciada nas práticas lúdicas. As autoras reforçam que, é na 

ludicidade expressa na educação infantil que as crianças estabelecem um vínculo 

saudável dinâmico com os colegas e os professores.  

Na ótica de Bandeira e Souza (2015) o lúdico é bem mais que uma 

complementação pedagógica, no ambiente escolar, principalmente da educação 

infantil, pois ele auxilia o processo educativo. É uma ação que dinamiza o ensino e faz 

a criança, jogar, brincar, imaginar, dialogar, fantasiar, construir, interagir, ou seja, ela 

se desenvolve e aprende brincando, fazendo uso de objetos e atividades cotidianas. 

Percebe-se na fala de Bandeira e Souza (2015) como o trabalho com o lúdico 

é de grande relevância no desenvolvimento infantil, e mais uma vez complementando 

o pensamento das referidas autoras, Silva (2017), salienta que a atividade lúdica age 

como um importante elo entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos sociais, dentro 

espaço educacional chamado educação infantil, sendo através do brincar que a 

criança desenvolve se desenvolve em vários aspectos já mencionados ao longo deste 

tópico. 

Em concordância com as autoras citadas anteriormente, temos Souza (2017), 

que afirma ser o lúdico, necessário ao desenvolvimento da criança é sem dúvida uma 

prática de grande relevância para a educação infantil, pois traz em sua essência 
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valores que serão refletidos em todas as fases da vida da criança, a autora, defende 

que esse uso precisa ter na escola a finalidade especificamente pedagógica. A autora 

caracteriza o lúdico, como sendo uma metodologia pedagógica que transmiti o saber 

de forma mais leve, pois é feita através de brincadeiras e não existe cobranças, o que 

torna a aprendizagem significativa e de qualidade. 

Para a Souza (2017), o lúdico, é importante para o desenvolvimento mental 

humano, por isso os educadores e até mesmo os pais e responsáveis precisam ter 

um olhar mais diferenciado quando as práticas lúdicas. A autora afirma que o lúdico é 

visto como um meio de comunicação, capaz de estimular a criatividade, a expressão 

e a espontaneidade, isso porque estimula de forma significativa a criatividade e a 

imaginação ressoando de forma significativa na aprendizagem. 

Sabe-se que o lúdico está presente na educação infantil, e como mencionado 

pelos autores anteriores, é de grande relevância para o desenvolvimento da criança, 

hoje, a educação conta com outras formas de se fazer o lúdico presente, não se 

prendendo a jogos e brincadeiras, e um dos meios utilizados, são as narrativas e as 

contações de histórias, que pode ser somado a outras formas de se trabalhar com a 

criança, pois a brincadeira, por exemplo, pode partir de uma contação de história, 

assim, são atividades que se encontram, com um único fim. 

Está bem claro o que e o que se espera alcançar a partir do uso adequado da 

ludicidade na educação infantil, partindo da fala de Souza (2017), que assim como os 

demais autores trazem uma abordagem sobre os benefícios do lúdico para infância, 

Vilela e Santos (2016), esclarece aspectos relevantes sobre a educação infantil, assim 

explica que, a idade de 0 a 6 anos, que é considerada a primeira infância, é o momento 

em que a criança percebe o mundo a sua volta e começa a ter curiosidade, buscando 

investigar e descobrir respostas para vários porquês que vão surgindo ao seu redor, 

conforme vai tendo percepção das coisas a sua volta. É a partir dai, conforme as 

autoras, que ela começa a construir sua própria identidade, suas relações 

interpessoais, passa também a obter conhecimentos e valores.  

Conforme Vilela e Santos (2016), a criança na educação infantil, deve viver uma 

prática educacional onde elas aprendam através de brincadeiras, das atividades 

concretas, dos jogos de exercício e do faz-de-conta. Dentro da perspectiva lúdica, as 
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autoras enfatizam o despertar do imaginário, através do uso das histórias e narrativas, 

é importante que ela aprenda interagindo com fatos e situações existentes na 

sociedade.  

Com base nesse ideal, as autoras abrangem essa vivencia trazendo outras 

formas de textos, assim, não focam apenas nos livros de literatura infantil, acham 

conforme idade trabalhar jornais, folhetos, informativos, cartas, livros, dentre outros. 

A contação de história como um recurso pedagógico trará muitos benefícios ao 

desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

 

REFLEXOS DA PRÁTICA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA APRENDIZAGEM 

INFANTIL  

Antes de frisarmos a contação de história é preciso compreender o valor e o 

impacto que a leitura tem para as pessoas de um modo geral, conforme Silva (2019), 

a leitura, é vista como uma prática que é indispensável nos processos de ensinar e de 

aprender , e revela-se como de grande impacto por favorecer o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, bem como por permitir que o aluno se interesse pela prática, 

que serve também como uma forma de entretenimento. Conforme Silva (2019), a 

leitura é uma prática social valiosa para a criança. 

Na educação infantil, a criança principalmente nos anos iniciais começa a ter 

contanto com o saber sistematizado, é um ensino com o intuito de desenvolver a 

crianças, em seus aspectos cognitivos, sociais e culturais, e conforme Silva (2019) o 

educador já pode utilizar recursos que estimulem o gosto pela leitura, e nesse caso o 

professor é a peça chave no processo.  

Diante do exposto por Silva (2019), Santos (2014), traz em seu texto um 

abordagem direta sobre a prática da contação de história na Educação Infantil que é 

uma maneira eficiente de trabalhar com as crianças nesta modalidade de forma 

dinâmica, e conforme a autora, é de grande relevância para o desenvolvimento das 

crianças, e por isso é importante que os professores busquem utiliza-la de forma 

adequada em sala de aula. O ato de contar história dentro do contexto escolar não 
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pode em hipótese nenhuma ser empregado pelo educador, como forma de distrair o 

aluno. 

Aproveitando a fala de Santos (2014) que afirma que a finalidade da contação 

de história não deve resumir-se a distrair os alunos, Silva (2019), explica que as 

histórias enquanto ferramentas pedagógicas devem ser entendidas como sendo 

veículos de informações, de conteúdos, de saberes, assim servem para ensinar, mas 

também ressignificar a prática docente no dia a dia de sala de aula. O educador 

precisar está ciente de que ao contar as histórias, ele assume total responsabilidade 

pela forma como seu aluno estará sendo estimulado. 

Entende-se a importância da contação de história, bem como do papel do 

educador, no entanto, será que essa atividade é algo novo no contexto educacional? 

Conforme Santos (2014) a contação de história tem sua origem bem antes do 

surgimento da escrita, isso justifica-se pelo fato da humanidade necessitar de algum 

modo estabelecer comunicação, e nos primórdios da vida humana, utilizava-se a 

oralidade para repassar fatos ocorridos, principalmente os históricos, que revelavam 

o passado de um povo. Dentro da perspectiva da contação de história para as crianças 

temos que, 

Segundo Bettelheim (1980), a contação de história é uma passagem para o 

desenvolvimento, amadurecimento e sedimentação da individualidade, da 

autovalorização e da importância de um futuro feliz, assim gerando a renúncia das 

conexões infantis e deixando abertura para o dialogo com a obrigação moral e 

convivência social, ajustada na consideração do outro (SANTOS, 2014, p.13). 

Para Santos (2014), a contação de história no ensino de crianças, permite o 

estabelecimento de estruturas capazes de fazer a criança vivenciar 

situações/problemas de forma criativa e proveitosa, o intuito, é que a criança seja 

conduzida a um mundo lúdico onde o contato com os personagens dos contos, 

somadas as aventuras narradas, sejam passadas com variados significados. A autora 

afirma que ao sentir todas essas emoções, a criança embarca no mundo do conto, 

onde ela passa a gerar expectativas, a fazer escolhas, a buscar possibilidades e 

alternativas sobre como agir ou o que fazer diante de uma limitação. Santos (2014), 
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reforça ainda que é importante utilizar a contação de história no espaço escolar 

visando o desenvolvimento da oralidade, da socialização e do cognitivo. 

Aproveitando a fala de santos (2014) que deixou bastante claro a importância 

e os benefícios da contação de história na educação infantil, Silva (2019) no traz de 

forma clara um breve levantamento de aspectos que precisam ser pontuados aos se 

escolher os livros a serem trabalhados, conforme a autora, é preciso escolher a 

história, ponderando, faixa etária de idade da turma, o grau de entendimento, a 

realidade do alunos, a motivação esperada por cada um deles, que materiais vão 

precisar ser usados na aula, dentre outros. Silva (2019) também chama a atenção, 

para o cuidado com a linguagem da obra, por se tratar de um público infantil e fase de 

amadurecimento cognitivo, utilizar linguagem simples, valorizando sempre o que a 

criança sabe e para aquelas que leem a leitura deve ser sempre valorizada. 

Reforçando o que já foi dito por outros autores, conforme Costa e Ribeiro (2017) 

a contação de história é uma prática que estimula a curiosidade, o imaginário, a 

construção de ideias, além de permitir a expansão de conhecimentos 

multidisciplinares, pois a contação de história pode ser empregada em qualquer 

disciplina, também proporciona a oportunidade de experimentar e controlar 

sentimentos como alegria, tristeza, medo, dentre outros, no entanto, como citado 

anteriormente por Silva (2019) é preciso está atento a adequar a prática a sua 

realidade e conforme aos objetivos a que ela se destina. 

Costa e Ribeiro (2017) também reforçam o papel do educador, e afirmam que 

este deve agir sendo um mediador, utilizando a contação de história de forma 

dinâmica e criativa para que a tarefa seja realizada despertando nas crianças as 

melhores das sensações e o gosto pela leitura, e é importante sempre envolvê-las na 

narrativa, elas precisam ouvir e compreender o que é dito de forma clara. 

Complementando a fala de Costa e Ribeiro (2017) sobre a atuação do professor 

da educação infantil dentro da perspectiva de contação de história, Silva (2019) nos 

diz que o professor para garantir que de fato sua narração de história é de qualidade 

e irá atingir seus alunos da forma esperada, precisam ser dominadores de elementos 

dotados de originalidade, surpresas, agilidade da contação e expressividade.  
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Conforme Silva (2019) o grande segredo para ser um bom professor contador 

de história, é ser um bom leitor, não ter pressa durante a contação, criar cumplicidade 

entre a história e ouvinte, além de oferecer um espaço envolvente e dinâmico para 

que a “magia” aconteça. O professor é o responsável por todo encanto ou desencanto 

da criança com esse momento, assim entende-se que,  

Além de ser um bom contador, o professor tem que estimular a leitura 

com um material diferenciado e que ao mesmo tempo consiga 

alcançar os objetivos da leitura. Pois, a leitura de histórias infantis é 

uma atividade lúdica, artística e prazerosa podendo estar ao alcance 

do professor na sala de aula como um instrumento didático inovador, 

um recurso importante para o aprendizado do aluno, e 

consequentemente, para a formação do aluno leitor (RIBEIRO, 2010, 

p. 10) apud SILVA, 2019, p. 29). 

Diante do exposto por Silva (2019), Costa e Ribeiro (2017), afirmam ser esse 

geralmente, o primeiro contato da criança com os livros, e mesmo que estes ainda 

não dominem a leitura, no mundo mágico do faz de conta, acriança adquire muitos 

saberes fundamentais a seu desenvolvimento, a leitura permite que a criança construa 

seu mundo, e quando o professor realiza de forma adequada a contação, ele está 

dando alimento rico em saber, em vivência, em fantasias. 

De acordo com Fernandes et al (2016), o ato de contar histórias é uma ação 

possível em qualquer fase do desenvolvimento humano, e suas contribuições atingem 

a todos que encontram-se abertos a novas experiências. Conforme a autora, na 

contação de história, a criança é estimulada exteriormente, sendo viabilizada a 

interação que confronta a criança consigo mesma para que esta seja capaz de 

diferenciar o real do imaginário. 

Para Fernandes et al (2016), a contação de história é capaz de desenvolver 

possibilidades de apreensão dos significados do mundo que a criança faz parte, é uma 

atividade que pode contribuir na aprendizagem pelo fato de trazer características 

únicas como a descontração, a atenção, alegria dentre muitas outras habilidades que 

permitem que a aluno aprenda. Conforme a autora, em meio as mais diversas 

habilidades desenvolvidas pela criança que houve histórias destaca-se como 

relevantes, a formação do caráter, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, o senso 

crítico, a disciplina. 
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Na perspectiva de Silva, Feitosa e Mota (2020), conta é historias para as 

crianças num contexto é um meio eficaz para que estas adquiram habilidades de 

oralidade o que permitirá o melhor aperfeiçoamento da fala, o que conduz esses 

alunos a ressignificação de suas narrativas, que passam a ser elaboradas pelo viés 

da reprodução da forma como o professor se comporta, sendo ele o leitor, ou mesmo 

de outra pessoa, que desempenhe o papel de estimular a leitura e a contação de 

narrativas ou textos em sala de aula. 

Silva, Feitosa e Mota (2020) explicam que a partir do momento que o professor 

realiza a contação de história, ele permite que a criança interaja com as demais, 

também proporciona a troca de experiência, entende-se que a partir desse momento 

lúdico além de todos os aspectos já mencionados, pode-se afirmar no entendimento 

dos autores que as crianças, quando participam desse processo, passam a ser 

protagonistas da construção de seu conhecimento. O que vai de encontro com o que 

é proposto pela Base Nacional Comum curricular que diz,  

Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para 

que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e 

culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais 

de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. 

Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si 

mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e 

reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 

(BRASIL, 2018, p. 36) 

Conforme Silva, Feitosa e Mota (2020), é importante que o professor 

compreenda como utilizar a contação de história em favor do desenvolvimento infantil, 

assim, os autores explicam que é necessário que o educador tenha afinidade com a 

leitura e principalmente com os livros que serão usados. Conforme os autores, com 

base em Brasil (2009), a prática do docente precisa envolver experiências relativas a 

linguagem verbal, é explicito no art. 9°, inciso III, devem ser possibilitadas às crianças 

experiências narrativas, de apreciação e integração com a linguagem oral e escrita. 

As autoras também trazem como reforço o que é proposto pelos PCN de Língua 

Portuguesa, que diz que, “[…] as crianças precisam ser incentivadas, quanto mais 

cedo melhor, para poder despertar a imaginação, criatividade, análise, senso crítico e 

poder de argumentação, pois os livros são ferramentas do conhecimento” (PCN de 

Língua Portuguesa, 1997, p. 54). 
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Conforme Silva, Feitosa e Mota (2020), a contação de história tem significado 

relevantíssimo na formação da criança, englobando aspectos que perpassam a 

aprendizagem, essa capacidade de influenciar em um vasto mundo de elementos do 

imaginário, traduzem para a crianças aspectos presentes em seu contexto social, 

cultural, emocional, cognitivo, enfim em campos diversos da formação do ser humano, 

além de potencializar habilidades essenciais para que a criança aprenda de forma 

consciente e eficiente.  

Para Anjos (2013), o ato de contar histórias em sala de aula para as crianças, 

consiste no trabalhar o faz de conta, este é considerado um momento de encontro 

com lúdico, é um momento onde se faz trocas importantes de experiências, que 

oportuniza a criança o posicionamento e o dialogo. A autora explica, que o narrador, 

neste caso, o professor traz para seus alunos diversas possibilidades de fantasiar, 

brincar, isso tudo pela tríade, história, ouvintes e narrador. 

Anjos (2013) explica que, quando o educador trabalha com contação de 

histórias ele também contribui com sua prática diária, pois essa ferramenta 

educacional, permiti que este seja capaz de percorrer as diversas áreas do 

conhecimento, que estão especificadas na RCNEI, como artes, linguagem, música e 

movimento, que são áreas que vão de encontro e potencializam a ludicidade no 

contexto escolar das crianças. A autora reforça que a contação de história é muito 

importante para o desenvolvimento da aprendizagem infantil, principalmente no que 

diz respeito a leitura e a escrita. O professor é fundamental na evolução infantil,  

Com o objetivo de oferecer às crianças uma educação que as leve a se 

prepararem para as vivencias cotidianas, é necessário que o professor proponha um 

espaço que promovam um ambiente que facilite o desenvolvimento e a aprendizagem 

de forma significativa. Valorizando a ideia de que a criança, ao escutar histórias de 

seu interesse, é levada a fazer associações e relações desta com fatos e situações 

do cotidiano, percebe-se que o ato de contar histórias possibilita que a mesma tenha 

uma maior e melhor compreensão do mundo (ANJOS, 2013, p. 44). 

O professor precisa entender a finalidade desta ação, ele é o primeiro que deve 

valorizar a contação de história e enxergar as oportunidades de aprendizagem que 

ela pode potencializar nas crianças. Conforme Anjos (2013), as histórias transmitem 
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as quem as ouvem de forma simbólica desafios e conflito da vida que são reais a todos 

os seres humanos, e espera-se que ao confronta-los de forma dinâmica seja um meio 

de auxiliar as crianças a crescerem sendo capazes de lidar com esses conflitos. 

De acordo com Anjos (2013), outra influência positiva da contação de história 

no universo infantil é sobre a formação de valores que são necessários para reger a 

conduta do ser humano, esses valores irão permitir que a criança evolua de forma 

constante, tendo como base seu autoconhecimento, o que irá direciona-lo a uma vida 

construtiva, satisfatória, e em total harmonia e cooperação com as demais pessoas. 

Na contação de história segundo a autora, pode-se trabalhar: alegria, amor, 

compartilhamento, confiabilidade, cooperação, coragem, cortesia, disciplina, 

honestidade, igualdade, justiça, lealdade, limpeza, misericórdia, paz, respeito, 

responsabilidade, solicitude, tolerância.  

Anjos (2013) afirma que as histórias são de uma grande utilidade por essa 

missão de transmitir valores, por passar saberes, por fortalecer vínculos, por 

potencializar aprendizagens usando o lúdico. A autora reforça que a contação de 

história é recurso lúdico que possibilita a aproximação familiar, pois é uma atividade 

que pode e deve ser feita em casa e na escola com o víeis pedagógico, contribuindo 

na prática docente, ajudando-o no desenvolvimento da criança e no processo de 

aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entende-se a partir da presente pesquisa que, a contação de história configura-

se como um recurso pedagógico que permite ao educador estimular a aquisição de 

habilidades necessarias nas crianças para que estas desenvolvam-se em seus 

campos cognitivos, social, emocional, e cultural, além de permitir o reconhecimento 

de si e do mundo a sua volta. 

Portanto, a contação de história é importante para a formação da criança 

porque além de permitir esse desenvolvimento de habilidades, é uma atividade que 

possibilita o surgimento de novas experiências para as crianças, pois elas enriquecem 

seus repertórios e as ajudam a resolver problemas internos. 
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Fica claro também que a escola é um ambinte onde se faz a construção de 

conhecimentos e nesse contexto, o professor precisa ser a chave principal no que diz 

respeito a envolver os alunos e engaja-los em tudo que pode potencializar o processo 

de ensino-aprendizagem, assim, este profissional precisa ter atenção ao contar as 

histórias, pois conforme os autores citados ao longo da pesquisa, ela tem influência 

em todos os apectos do desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, espera-se empenho dos professores em realizar a prática da 

contação de história de modo que as crianças sitam seus efeitos positivos na 

aprendizagem dos conteúdos, na socialização, na comunicação, na criatividade e na 

disciplina. A contação de história faz parte de um amplo mundo de possibilidades 

lúdicas que podem ser empregadas na aprendizagem infantil e por isso é relevante a 

prática pedagógica. 

Não pode-se deixar de reforçar a importância do educador ter domínio sobre a 

contação de história, ele precisa compreender a dimensão que essa prática pode ter 

na vivência escolar de cada criança, a finalidade pedagógica é o diferencial, o 

educador precisa ver em cada atividade um reforço positivo para melhor desenvolver 

seus alunos, a contação de história merece um olhar mais dinâmico, pois já ficou claro 

seus pontos positivos dentro da prática docente, enquanto atividade de ensino. 

Conclui-se que a contação de história é um instrumento pedagógico que dev 

ser empregado pelo profesor para que as crianças adquiram conhecimentos de forma 

dinâmica e prazerosa, além de contribuir com o processo de comunicação, que é algo 

necessário para que a criança estabeleça vinculos e desenvolva-se bem na 

sociedade. Atuando também em outros campos necessários tanto a vida escolar, 

como vida em sociedade, como a formação de caráter, o que conduz a criança a 

tornar-se um adulto, dotado de saberes e sentimentos de respeito as diferenças, isso 

porque existem diversas formas de se trabalhar a contação abordando eixos diversos. 
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 RESUMO  

Quando se fala em pedagogia, existe uma cultura em pensar apenas nas 
possibilidades do pedagogo atuar somente na educação infantil, fundamentado em 
uma utopia intrínseca. O que muitas pessoas não sabem é que a pedagogia abrange 
vários âmbitos e entre eles a pedagogia deve e está inserida nas empresas 
incentivando os desenvolvimentos profissionais e pessoais dentro do ambiente 
corporativo através da chamada pedagogia empresarial. Esta temática tem como 
objetivo evidenciar a importância e atuação referente ao pedagogo no contexto 
empresarial, quanto a sua importância, possibilidades de atuação, exigências a serem 
cumpridas e como seria a sua atuação na prática. As metodologias utilizadas nessa 
pesquisa para executar o presente estudo , foram os recursos bibliográficos a fim de 
obter mais embasamento na atuação do pedagogo no ambiente empresarial, 
baseando-se em leis que norteiam a graduação de pedagogia, perfazendo a pesquisa 
quali-quantitativa para análise de alguns questionamentos através de aplicação de 
questionário afim de compreender e interpretar os diversos e variados elementos dos 
fenômenos estudados no presente artigo baseando-se nos autores Almeida, 
Cavalcanti , Freire,Libâneo, Lopes, Ribeiro entre outros. A escolha do tema 
“Pedagogia Empresarial” decorreu da observação de que as vagas preenchidas no 
cargo referido ao pedagogo empresarial estão sendo ocupadas por pessoas que não 
têm a qualificação necessária para realizar toda a diferença no ambiente corporativo, 
onde os pedagogos deveriam ser valorizados e realmente estarem inseridos neste 
mercado de trabalho e , por fim, aplica-se a este estudo a questão de como esse 
profissional se faz atuante e como o mesmo exercita seu trabalho com os treinamentos 
no âmbito corporativo.  

Palavras-chave: Atuação do Pedagogo. Formação Pedagógica. Pedagogia 
Empresarial 
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When it comes to pedagogy, there is a culture of thinking only about the possibility of 
the pedagogue acting only in early childhood education, based on an intrinsic utopia. 
What many people don't know is that pedagogy covers several areas and among them, 
pedagogy must and is inserted in companies, encouraging professional and personal 
development within the corporate environment through the so-called business 
pedagogy. This theme aims to highlight the importance and role of the pedagogue in 
the business context, as to its importance, possibilities of action, requirements to be 
met and how it would act in practice. The methodologies used in this research to carry 
out this study, were the bibliographic resources in order to obtain more grounding in 
the performance of the pedagogue in the business environment, based on laws that 
guide the graduation of pedagogy, making the qualitative-quantitative research for the 
analysis of some questions through the application of a questionnaire in order to 
understand and interpret the diverse and varied elements of the phenomena studied 
in this article, based on the authors Almeida, Cavalcanti, Freire,Libâneo, Lopes, 
Ribeiro among others. The choice of the theme "Business Pedagogy" resulted from 
the observation that the vacancies filled in the position referred to the business 
pedagogue are being occupied by people who do not have the necessary qualification 
to make all the difference in the corporate environment, where pedagogues should be 
valued and really being inserted in this labor market and, finally, the question of how 
this professional is active and how he exercises his work with training in the corporate 
sphere applies to this study. 

Keywords: Pedagogue performance. Pedagogical Training. Business Pedagogy 

 

INTRODUÇÃO  

As especialidades da pedagogia não param de crescer e hoje em dia os 

estudantes de pedagogia não visam apenas trabalhar dentro da sala de aula. Em meio 

a ampliação da atuação do pedagogo o mercado de trabalho vem crescendo de 

acordo com as demandas da sociedade e com isso diversificando o trabalho do 

pedagogo, que pode exercer suas funções em espaços escolares dentro da escola e 

não escolares, entre as não escolares existe a pedagogia empresarial.  

A pedagogia empresarial foi desenvolvida com o objetivo de fornecer suporte 

às empresas em relação a mudanças, ampliação e a aquisição de conhecimento no 

que se refere ao espaço organizacional aos funcionários. O pedagogo nesta área 

ajuda os colaboradores das empresas a desenvolverem suas habilidades e 

competências, de modo, que cada funcionário consiga ser capaz de tomar decisões e 

lidar com situações que venham a aparecer positivamente no ambiente de trabalho.  

O pedagogo empresarial exerce uma função essencial que é de formar 

cidadãos críticos e que desenvolvam competências para serem utilizados na sua 
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função de forma ímpar e para que isso aconteça o pedagogo nesta área treina os 

colaboradores utilizando as práticas pedagógicas e a teoria em busca de alcançar os 

escopos organizacionais.  

Como em qualquer função e principalmente para o pedagogo o planejamento, 

o uso de técnicas e as investigações através de dados são essenciais para construir 

um plano de treinamento específico para os colaboradores de qualquer empresa 

visando melhorá-los e qualificá-los para a execução dos seus respectivos trabalhos, 

demonstrando a importância ímpar desse profissional que sempre foi visto como 

capacitado para lidar exclusivamente com crianças.  

Mesmo dentro dos ambientes empresariais o pedagogo empresarial não é visto 

com a sua real importância e o presente estudo vêm para esclarecer o quão é 

importante a sua presença e o desenvolvimento de técnicas utilizadas por esse 

profissional, a fim de que os resultados de qualquer empresa tenha êxito batendo 

todas as metas possíveis e prosperidade para fazer o negócio crescer além do 

esperado, pois o pedagogo vai além das questões unicamente corporativa, o 

pedagoga conduz a missão de condicionar o crescimento profissional e pessoal de 

qualquer colaborador de uma empresa reestruturando com criatividade e competência 

determinados posicionamentos negativos e até mesmo a postura de relacionamento 

dos grupos .  

De acordo com Lopes(2006), o pedagogo empresarial promove a reconstrução 

de conceitos básicos, como criatividade, espírito de equipe e autonomia emocional e 

cognitiva, ou seja, o pedagogo empresarial promove o desenvolvimento humano 

propiciando crescimento profissional e pessoal. O processo de educação não está 

apenas dentro do ambiente escolar e está também dentro do espaço empresarial ou 

não escolar e sabendo-se que o homem é um eterno aprendiz, este artigo trará a 

importância e especificidade do pedagogo dentro do ambiente organizacional.  

Diante disso, vale ressaltar que a construção desse artigo prestará como 

grande contribuição posterior para sanar algumas dúvidas quanto às suas práticas 

desempenhadas apresentando informações de pessoas que trabalham na área 

através de um questionário que valida a realidade de quem trabalha nesse cargo mas 

que não possuem graduação específica.  
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A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  

Sabemos que a pedagogia é a ciência da educação, tudo que envolve a 

temática educação a pedagogia aborda, a exemplo do processo ensino 

aprendizagem, Didática, relações interpessoais etc. O maior erro histórico do Brasil é 

o descaso com a educação, é perceptível a grande preocupação com a economia mas 

a educação sempre é deixada de lado, não sendo valorizada pelos governos e 

refletindo isso na maior parte da sociedade que não valoriza o ensinar, o aprender e 

a escola, onde a educação deve ser o centro de projeto de desenvolvimento do nosso 

país.  

Nunca no BRASIL, a educação foi a maior preocupação de evolução, 

progressão e expansão dos governos, e então por isso antes da formação pedagógica 

deve existir primeiramente uma urgência em reconhecer, valorizar e entender que o 

professor é o principal profissional do mundo e buscar os melhores docentes do ensino 

médio para que quando chegarem ao "topo" da decisão do que realmente eles querem 

enquanto profissão enxergarem e terem a consciência do quão grande é o papel do 

pedagogo na jornada de qualquer ser humano, para que então surja uma real 

admiração e vontade de se tornar um professor com excelência, percebendo então 

qual é a grande atratividade da carreira,vale ressaltar que para formar qualquer que 

seja a profissão é necessário esse profissional o pedagogo, o professor. Em 

concordância com CICILLIANE, 2005, vale citar:.  

A identidade de ser professor(a)/formador(a), é dada pela composição 

de vários saberes: saberes sociais, históricos e culturais, mobilizados 

e construídos ao longo da história de vida pessoal; saberes 

acadêmicos, adquiridos no tempo e no espaço escolar, 

compreendendo a formação inicial e todo o movimento de busca de 

crescimento profissional na carreira docente; saberes profissionais, 

construídos nas relações de trabalho. (DIAS; CICILLIANE, 2005, p. 5) 

Ao que se refere à formação pedagógica vale evidenciar dentro da formação 

inicial a importância do estágio supervisionado que dá a oportunidade de viver a 

relação teoria e prática para suas experiências e cada vez mais aguçando as reflexões 

desse maravilhoso profissional, por isso esse é um processo obrigatório para que este 

profissional esteja habilitado a dar aulas. Roesch (1996), evidencia que o estágio 
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supervisionado contribui para implementar de forma fundamentada com primazia na 

qualidade profissional refinando os estudantes como futuros profissionais habilidosos 

e proficientes; compreendendo então a importância do conhecimento histórico, 

cultural problematizando e trazendo entendimentos diante do território em que 

vivemos através de vários contextos ; ratifica Roesch (1996, p. 27):  

Ao que se refere à formação pedagógica vale evidenciar dentro da 

formação inicial a importância do estágio supervisionado que dá a 

oportunidade de viver a relação teoria e prática para suas experiências 

e cada vez mais aguçando as reflexões desse maravilhoso 

profissional, por isso esse é um processo obrigatório para que este 

profissional esteja habilitado a dar aulas. Roesch (1996), evidencia 

que o estágio supervisionado contribui para implementar de forma 

fundamentada com primazia na qualidade profissional refinando os 

estudantes como futuros profissionais habilidosos e proficientes; 

compreendendo então a importância do conhecimento histórico, 

cultural problematizando e trazendo entendimentos diante do território 

em que vivemos através de vários contextos ; ratifica Roesch (1996, 

p. 27):  

É bem verdade que a formação do professor vai além das leituras específicas 

sobre educação e referências teóricas como Paulo Freire, Magda Soares, etc; pois a 

prática deve se sobressair as teorias, levando o docente a pensar e refletir tudo que 

ele faz em classe , desde o modo de agir com o educando , as atividades levada para 

que os educandos tenham um melhor desenvolvimento em conjunto , analisando se 

determinada metodologia tem ou não êxito e com qual discente aquela determinada 

técnica teve triunfo e fez a diferença na vida dos educandos.  

Verdade seja dita que muitos docentes não procuram ser formadores com 

excelência e se limitam apenas em ser meros transmissores de informação insistindo 

em práticas pobres demonstrando uma mediocridade deixando de lado o 

embasamento na prática para que possa assim constituir-se um competente 

pedagogo através das experiências. Diante do exposto, deve-se haver uma reflexão 

diária para que se construa saberes, ou seja, o problema deve ser refletido para que 

posteriormente sirva como uma experiência rica e como resposta positiva para que 

enquanto docente tenha êxito e faça cumprir o seu juramento enquanto profissional 

da educação. Investir na formação inicial e continuada são pontos importantes para 

garantir uma implementação excelente e desenvolver o protagonismo dos pedagogos, 

devido a isso para que os pedagogos desempenham melhor as funções designadas 

devem haver a continuidade do aprimoramento do conhecimento acadêmico havendo 
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assim excelência em seu currículo e práticas ensino pedagógica.  

Logo abaixo, tem-se a evolução do percentual de docentes da educação básica 

com formação continuada (Gráfico 44 do CENSO). Há uma elevação, com o 

percentual de docentes com formação continuada saindo de 33,3%, em 2016, para 

39,9%, em 2020.  

 

 

Gráfico 44 do CENSO h 
ttp://inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6993024. Acesso 10 

de outubro 2021 

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: COMO UTILIZAR A TEORIA E DESENVOLVER A 

PRÁTICA NOS TREINAMENTOS. 

A educação corporativa nos traz mais que um simples treinamento específico 

a fim de qualificar o colaborador de maneira subjetiva, ela se incumbe em trazer o 

colaborador como centro do todo com a importância real que deve ter dentro das 

organizações amplificando uma atenção maior para manter esses colaboradores 

motivados gerando de maneira positiva os escopos organizacionais. Mas afinal, o que 

é educação corporativa? De acordo com alguns estudiosos a concepção de educação 

corporativa é:  
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Educação corporativa é um sistema de formação de pessoas pautado por uma 

gestão de pessoas com base em competências, devendo portanto instalar e 

desenvolver nos colaboradores (internos e externos) as competências consideradas 

críticas para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo um processo de 

aprendizagem ativo e permanente vinculado aos propósitos, valores, objetivos e 

metas empresariais . (ÉBOLI apud DUTRA; FLEURY; RUAS,2008,p.181) 

O grande ponto para que tudo isso seja colocado em prática dentro das 

organizações é envolver os líderes junto a todos como aprendizes demonstrando uma 

igualdade dentro do ensino aprendizagem. Dentro de grandes organizações como a 

exemplo call centers, vale ressaltar que o responsável por colocar tudo isso em prática 

deve ser um pedagogo empresarial já que ele é quem possui todas as técnicas 

específicas para levando para sala de aula o ambiente laboral orientando na prática e 

potencializando os capacidades e pensamentos críticos de como reexaminar seus 

comportamentos diante do trabalho a qual foi atribuído e não tem feito da forma que 

deveria ser, sem impor de forma assediadora, desenvolvendo a estratégia pontuando 

o determinado colaborador , o desenvolvendo afetivamente e afetuosamente através 

desse sistema educacional empresarial, propondo os desafios e associando a tudo 

isso uma preocupação intrínseca das organizações diante das competências 

específicas laborais e competências sócio emocionais.Dentro de muitos ambientes 

corporativos e das salas de treinamento o foco deixou de ser apenas teórico na sua 

maior parte e a prática tem trazido maior efeito.  

Vale ressaltar que as empresas investem em simuladores afim de levar a 

realidade do cotidiano dos ofícios dos colaboradores para as salas de treinamento , 

trazendo um desenvolvimento mais real e flexível para o trabalhador deixando de ficar 

apenas em explicações através de slides z saindo da teoria à prática em minutos e 

levando situações reais do cotidiano desses trabalhadores gerando mais interesse e 

eficiência; mas ainda assim fica uma dúvida de como efetivar teoria à prática e basta 

apenas se utilizar de planejamento totalmente mapeado em momentos dentro do 

treinamento ofertado. 

O Pedagogo empresarial deve levar a seu material pedagógico teórico temas 
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motivadores , temas que gerem curiosidade e a participação ativa dos colaboradores 

, onde haja processo ensino-aprendizagem onde o colaborador realmente sinta-se 

parte integrante dessa relação, antes de preparar seu material procurar a saber dos 

colaboradores a visão deles sobre o tema a ser trabalhado posteriormente, tudo isso 

gerará envolvimento e valorização deles enquanto colaboradores; utilizar dinâmicas 

que levem a situações reais, potencializar as capacidades dos colaboradores 

utilizando a Teoria das Inteligências Múltiplas do psicólogo educacional Howard 

Gardner pois, o pedagogo empresarial não deve esquecer que cada indivíduo 

(colaborador) tem sua habilidades individuais e cada uma pode ser despertada de 

forma diferente. 

Ser flexível, se adaptar a cada turma, perceber nas diferenças das turmas de 

treinamento oportunidades de ensino-aprendizagem diferentes; atentar-se ao 

processo avaliativo, pois a avaliação deve ser feita durante todo o processo de 

treinamento e não somente atentar-se a uma prova escrita, como a todas as 

possibilidades possíveis pois o pedagogo empresarial não deve ter foco apenas na 

excelência em ensinar no despertar ou orientar o colaborador a realizar as suas 

atribuições dentro da empresa dos conhecimentos aplicados, como também na 

questão de disseminar valores e ajudar na relação interpessoal do grupo trabalhando 

as habilidades comportamentais.  

Unir a educação corporativa com estratégias é importante , conectando uma 

aldeia de informações para trabalhar melhor com os seus mercados , deve-se 

enfatizar que a área de educação corporativa está relacionada à estratégia da 

organização deve-se trabalhar em sua essência com desenvolvimento de 

competências onde o engajamento de liderança deve ser absoluto , deve-se analisar 

o escopo e do público alvo, qual tipo de metodologia utilizar , qual ferramenta de 

ensino , trilhas de aprendizagem tudo isso deve estar bem mapeado junto com a 

mensuração de resultados. Investir nessa área de educação organizacional é algo 

importante , as organizações devem investir para trazer um resultado tangível , pois 

só assim diminuirá os erros e aumentará a produtividade.  

ATUAÇÃO E DESAFIOS DO PEDAGOGO NO AMBIENTE EMPRESARIAL  

A grande dúvida em relação ao pedagogo empresarial é justamente saber 
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como é essa atuação fora do contexto escolar, para que serve,e um dos grandes 

pontos da atuação e desafio do pedagogo empresarial é fazer com que a empresa 

realmente perceba a grande importância desse profissional dentro das organizações, 

pois a maioria das vezes é visto de forma muito limitada, a exemplo da 

responsabilidade apenas da construção de materiais para aplicação das aulas para o 

desenvolvimento do colaborador em relação a competências específicas da empresas 

através de slides. De acordo com Lopes:  

A Pedagogia Empresarial existe, portanto, para dar suporte tanto em relação à 

estruturação das mudanças quanto em relação à ampliação e à aquisição de 

conhecimento no espaço organizacional. O pedagogo empresarial promove a 

reconstrução de conceitos básicos, como criatividade, espírito de equipe e autonomia 

emocional e cognitiva. (LOPES, 2007, p. 74). 

O pedagogo empresarial é determinante no sistema de progresso do indivíduo 

e na transformação da sociedade, traçando todo processo de ensino e aprendizagem, 

provocando o desenvolvimento pessoal e profissional analisando várias perspectivas 

melhorando a atuação dos colaboradores, colaborando com a qualidade laboral e de 

vida aumentando a satisfação na vida dos colaboradores, afirmando então a seguinte 

citação: 

O papel da pedagogia é promover mudanças qualitativas no 

desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas, visando ajudá las 

a se constituírem como sujeitos, a melhorar a ação e a competência 

para viver e agir na sociedade e comunidade (FRANCO; LIBÂNEO E 

PIMENTA, 2007, p. 89).  

O maior desafio do pedagogo empresarial é não deixar-se influenciar pelos 

colaboradores e as questões corporativas, já que ele deve mediar assuntos entre 

empresa e colaboradores e além disso motivar os que não estão dispostos a aceitar 

alguma mudança interna dentro da organização ou que não estão predispostos a 

participar das capacitações internas e que acabam relutando já que inicialmente não 

enxergam possibilidades positivas.  

Justamente esses pontos são os maiores desafios do pedagogo empresarial , 

não se deixar influenciar por um grupo de colaboradores que tem a visão do micro e 

que muitas vezes desejam apenas melhorias para si ou para um determinado setor e 

acabam não tendo a visão macro dos negócios como os pedagogos empresariais e 
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que devem ser então imparciais e deixando sempre de lado atitudes pessoais, pois 

um dos focos do pedagogo nas organizações é evidenciar nos objetivos para todos 

da organização o desenvolver questões como didática aplicada, ética nas 

organizações, dinâmicas em grupo, jogos e simulações com a realidade da empresa, 

relações interpessoais, cultura, mudança, comportamento humano nas organizações, 

desenvolvimento organizacional e avaliação do desempenho deve ser algo inerentes 

ao pedagogo empresarial, complementando e assessorando na formação desses 

sujeitos reconhecendo e certificando novas competências diante das estratégias 

organizacionais.  

O pedagogo deve dominar a arte de capacitação para adultos se utilizando da 

andragogia considerando a carga de vida que os colaboradores têm, considerar essas 

experiências e a partir daí desenvolver as habilidades desses indivíduos e então 

resolver os problemas do cotidiano da empresa como o relutar de alguns 

colaboradores quando não aceitam ou não compreendem as mudanças internas por 

estarem saindo da zona de conforto do cotidiano profissional e o pedagogo deve 

conduzir esse colaborador a ter um novo olhar , uma nova perspectiva e provar 

didaticamente que as mudanças estão na vida como as fases vividas em nossas vidas 

trazendo resiliência , novas experiências e grandes oportunidades.  

Momentos de desânimo, desmotivação, e baixa produtividade no trabalho 

podem ser atribuídos a problemas com colegas e liderança e por isso o pedagogo 

deve trabalhar juntamente com os gestores e exercitar bastante as questões 

interpessoais onde o eu, o outro e o ambiente se integrem de forma parceira , 

balanceado razão e emoção no desenvolvimento do grupo com ações específicas 

contribuindo para o bem estar organizacional nunca esquecendo de suas habilidades 

e competências tais como: compromisso com o resultado, espírito de inovação, 

execução das atividades a curto, médio e longo prazo gerando sempre equidade no 

meio organizacional.  

A atuação deste profissional dentro das empresas gera uma melhora no 

ambiente organizacional e isso deve ser revisto pelos gestores como grande 

diferencial e marco dentro da empresa uma vez que o pedagogo empresarial ou 

professor comercial consegue integrar os funcionários e tudo aquilo que é atribuído 

causando entendimento real do papel dos colaboradores dentro dessa importância, 
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levando os aspetos mais que positivos para o crescimento da empresa no que se diz 

respeito a metas operacionais, desenvolvimento das equipes , diminuindo a 

competitividade entre os funcionários e gerando parcerias com a real visão da 

equidade através da missão de compreender intrinsecamente as necessidades tanto 

da empresa quanto do colaborador.  

 

REALIDADE DAS FUNÇÕES DO PEDAGOGO EMPRESARIAL DENTRO DE UMA 

EMPRESA DE CALL CENTER A PARTIR DE PESQUISA RESPONDIDA POR 

PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ESTE CARGO. 

Com o objetivo de evidenciar a importância e atuação referente ao pedagogo 

no contexto empresarial, quanto a sua importância, possibilidades de atuação, 

exigências a serem cumpridas, como seria a sua atuação na prática, e na tentativa de 

utilizar formas complementares, e não isoladas, como somente a pesquisa 

bibliográfica, foi também utilizada a pesquisa quantitativa e qualitativa, através de 

questionário aplicado no google forms servindo para coletar as informações da 

realidade em agosto de 2021 onde profissionais Professores de Aprendizagens e 

Treinamentos Comerciais ( Pedagogo empresarial) de uma empresa de call center da 

cidade de Aracaju responderam sobre o conhecimento do trabalho que exercem 

mesmo sem ter a graduação específica para o cargo.  

O questionário está constituído por 19 perguntas relacionadas às suas 

atribuições e opiniões diante de suas vivências e garantindo o anonimato das pessoas 

e da empresa pesquisada evidenciando a realidade e a atuação do pedagogo 

empresarial no ambiente corporativo, e 76,9% tem faixa etária de 18 a 29 anos e 

ocupam esse ofício.  

Vale destacar que todas as pessoas que responderam ao questionário, 

nenhuma é formada em pedagogia o que só demonstra que essa é uma possível 

forma da empresa fugir da política salarial vigente ao pedagogo empresarial, e 

acabam contratando pessoas que possam desempenhar a função com salários abaixo 

do que deveria ser, diminuindo então os custos com profissionais que não tem todos 

os conhecimentos técnicos e experiências mas acabam sendo classificados como 

qualificados para a posição devido a aceitação do valor salarial pago acima do salário 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

mínimo e abaixo do valor salarial pago a um pedagogo empresarial; tudo isso é 

embasado nas respostas ao questionário onde 38% dessas pessoas informam ter 

ensino médio completo, 30,8% não terminaram o ensino superior apenas 23,15 possui 

o ensino superior e 7,7% estão realizando mestrado.  

 

 

Exercendo esse ofício temos as seguintes formações: técnico em segurança 

do trabalho, técnico em eletrônica industrial, técnico em edificações, gestor de 

recursos humanos, estudantes de turismo, estudante de letras, estudante de 

psicologia , Educador físico e psicólogos formados. 

 É muito frustrante perceber que um cargo que deveria ser exclusivamente 

exercido pelo pedagogo está sendo ocupado por profissionais que não tem total 

conhecimento técnico e experiência e acaba sendo classificado como muito 

qualificado para a posição, e o que é mais insensato é perceber que as mesmas 

pessoas que desenvolvem a função 53,6% informam que já ouviram falar em relação 

ao pedagogo empresarial mas não sabe ao certo o que ele faz , 30,8% não sabem e 

apenas 15,4% sabem o que é um pedagogo empresarial e quais as suas atribuições 

Isso de fato demonstra que muitas vezes as empresas não percebem o erro 

que a falta de profissionais não qualificados acaba afetando a produtividade e acabam 

não promovendo reconstrução de conceitos básicos nas organizações como por 

exemplo potencializar nos colaboradores a capacidades de reexaminar seus 

comportamentos diante do trabalho a qual foi atribuído e não tem feito da forma que 

deveria ser, buscando estratégias que não seja colocar colaboradores contra empresa 

ou empresa contra colaboradores, gerando muitas vezes processos na vara do 

trabalho relacionado a questões como ato de improbidade, incontinência de conduta 
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ou mau procedimento , desídia, ato de indisciplina ou de insubordinação , ofensas 

físicas e até mesmo assédio moral ou sexual. 

 

 

Outros pontos que foram abordados no questionário bastante importante foi se 

durante os treinamentos esses profissionais oferecem algum material extra para os 

colaboradores desenvolverem melhor suas atribuições, se esses profissionais 

realmente se identificam com o cargo que exercem na empresa(Professor comercial) 

e se recebem treinamento para poder desenvolver melhor as capacidades dos 

colaboradores e facilitar seu treinamento; os gráficos mostram claramente a real 

situação onde os profissionais demonstram despreparo pois 46,2% informam que irá 

depender do humor que estejam naquele dia, deixando de lado a questão profissional 

e deixando os seus sentimentos íntimos sobressair, talvez isso realmente aconteça 

por estarem no cargo por parecer uma oportunidade melhor dentro da empresa ou 

seja estão acima da faixa dos que recebem salário mínimo , além de poder “ostentar” 

um cargo com poderes reais de influência dentro da organização .  

Outra tormenta clara que esse questionário nos mostra é que 38,5% desses 

profissionais procuram se capacitar sozinhos e não tem suporte da empresa e 

possuem apenas ensino médio, ou seja ; não estão preparados para poder ter uma 

visão sistêmica do macro dentro da empresa e deixam claro através do questionário 

que não tem a compreensão bem resolvida de suas reais atribuições, deixando claro 

que muita coisas que realizam, vai depender do humor que estejam em determinado 

dia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo percebe diante de tudo que foi exposto e principalmente 

dentro do que foi verificado no questionário aplicado a importância da atuação do 

pedagogo empresarial como orientador do conhecimento dentro das organizações. É 

notável que possuir essa qualificação para exercer o cargo faz total diferença nas 

companhias onde em um curto, médio ou longo prazo o pedagogo empresarial pode 

fazer a diferença de modo a gerar uma maior evolução e sucesso no que se pode 

relacionar no âmbito empresa , âmbito profissional e âmbito pessoal do colaborador.  

Tratar debates acerca da importância do pedagogo empresarial é algo urgente 

e deve proporcionar a quebra de paradigmas que o pedagogo deve estar a frente 

apenas da educação básica, então deve ser proferido as multifacetas e 

potencialidades deste profissional que desenvolve elementos essenciais dentro das 

organizações expandindo o desenvolvimento organizacional além do treinamento de 

pessoas pois junto a isso agrega-se o desenvolvimento humano nas organizações, 

desenvolvimento organizacional e avaliação do desempenho reconhecendo e 

certificando novas competências nas estratégias corporativas.  
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É notável diante das evidências do questionário que o despreparo de 

profissionais que estão no ofício designado ao pedagogo empresarial podem causar 

prejuízos financeiros e no capital humano dentro da organização por conta da 

inaptidão profissional referente às respostas de cunho pessoal no questionário, onde 

o lado profissional deveria estar em destaque e não o pessoal, além disso há uma 

insatisfação diante os gestores empresariais , onde os professores comerciais 

informam que existe desvalorização dos mesmos diante do cargo que ocupam o que 

acaba gerando desmotivação naquele que deveriam gerar motivação dentro da 

empresa.  

Esse artigo ratifica que é necessário contemplar a pedagogia empresarial e 

notar que ela vai além dos métodos que aprimoram os processos de aprendizagem 

dos subordinados da empresa, assegurando valorização a esse ofício, pois o 

pedagogo empresarial promove transformações no comportamento dos funcionários, 

melhorando assim o desempenho na organização, na construção e agregação dos 

valores humanos se estendendo para a vida pessoal de forma intrínseca. 
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RESUMO 
Os termos alfabetização e letramento são distintos, porém, indissociáveis e têm sido 
bastante utilizados nos discursos que defendem estratégias de uma formação de 
qualidade, isso porque dentro da perspectiva da ação de alfabetizar letrando, formam-
se indivíduos mais críticos e conscientes, e espera-se que estes termos realmente 
“caminhem” juntos em todas as modalidades de ensino, tendo início na base, ou seja, 
na Educação Infantil. Este estudo então se propõe a compreender a perspectiva da 
BNCC sobre o processo de alfabetização e letramento na nível de ensino da Educação 
Infantil. A pesquisa de abordagem bibliográfica, verificou através de fontes 
secundárias, tais como: Brasil (2018), Soares (2004) e Oliveira (2014). O estudo tem 
relevância por demonstrar que na Educação Infantil os processos de aprendizagem 
da leitura e da escrita dependem bastante da compreensão e dinâmica docente, pois 
estas ações, exigem estratégias para que a alfabetização não aconteça de forma 
isolada, mecanizada e decorativa. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. BNCC. Educação Infantil. Letramento. 
 
ABSTRACT 
The terms literacy and literacy are distinct, but inseparable, and have been widely used 
in speeches that defend strategies for quality education, because within the 
perspective of the action of literacy, more critical and conscious individuals are formed, 
and it is expected that these terms really “walk” together in all teaching modalities, 
starting at the base, that is, in Early Childhood Education. This study then proposes to 
understand the perspective of BNCC on the literacy and literacy process at the level of 
teaching in Early Childhood Education. The bibliographical approach research, verified 
through secondary sources, such as: Brazil (2018), Soares (2004) and Oliveira (2014). 
The study is relevant for demonstrating that in Early Childhood Education, the 
processes of learning to read and write depend a lot on the understanding and teaching 
dynamics, as these actions require strategies so that literacy does not happen in an 
isolated, mechanized and decorative way. 
 
Keywords: Literacy. BNCC. Child education. Literacy. 
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INTRODUÇÃO  

A sociedade tem cada vez mais exigido sujeitos mais críticos e reflexivos, e 

essa postura só é possível ao indivíduo que de fato compreende o mundo a sua volta, 

e a educação é o caminho mais assertivo para que isso torne-se uma realidade. É 

através de um ensino que une os processos de alfabetização e letramento, que as 

pessoas que compõe uma sociedade entendem os contextos sociais, culturais e 

políticos de forma ampla, onde estes são protagonistas das mudanças que 

acontecem, pois possuem voz ativa nas tomadas de decisões. 

A alfabetização inicia-se na Educação Infantil dentro do contexto escolar e 

precisa ser associado ao letramento, isso deve ocorrer desde a educação infantil, pois 

é muito importante que a criança seja também letrada, pois assim poderá exercer de 

forma consciente e espontânea as práticas sociais de leitura e escrita que a sociedade 

exige, ser um sujeito alfabetizado é enxergar o mundo com outros olhos, olhos de 

quem sabe ler, escrever e compreender o mundo a sua volta. 

O presente trabalho tem como objetivo geral, compreender a perspectiva da 

BNCC sobre o processo de alfabetização e letramento na Educação Infantil. Para que 

o objetivo geral fosse alcançado, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: apresentar a importância da Educação Infantil no desenvolvimento da 

criança e contextualizar o processo de alfabetização e do letramento na Educação 

Infantil conforme as determinações da BNCC. 

É um tema de grande relevância para a área educacional, pois oportuniza ao 

estudante uma visão ampla da rotina escolar, permitindo também a aquisição de 

conhecimentos sobre a BNCC que é um importante documento que direciona a 

estruturação dos currículos de todos os níveis de ensino, além de contribuir para o 

campo de estudo sobre a alfabetização e o letramento, que tem conquistado espaço 

por sua importância na formação de um cidadão mais crítico e discursivo.  

A pesquisa partiu do seguinte questionamento, sendo o processo de 

alfabetização e letramento tão fundamentais para a formação escolar e pessoal do 

indivíduo, como a BNCC prevê que estes processos sejam realizados na Educação 

Infantil?. Acredita-se que a Educação Infantil, representa uma fase de grande 

relevância na formação da criança, pois nesta etapa ela encontra-se com um mundo 
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bem diferente do visto em seu ambiente familiar, então é importante trabalhar nela 

não apenas conteúdos programáticos, mas desenvolver uma visão de mundo onde 

ela entenda que ela também é construtora de conhecimentos, assim, alfabetizar e 

letrar devem ser pilares para uma formação que contemple o saber, a liberdade e a 

autonomia.  

Dentre os autores utilizados, destacamos a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), que é a base desse trabalho, e é um importante documento, responsável em 

direcionar as práticas curriculares nas escolas brasileiras, que traz importantes visões 

sobre competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada etapa de formação 

da criança ao longo de seu desenvolvimento escolar. 

Temos também Soares (2004), com o texto intitulado, “Alfabetização e 

letramento: caminhos e descaminhos”, o texto utilizado é artigo que apresenta uma 

discussão entre os caminhos e descaminhos, o objetivo da autora, tentar esclarecer e 

até mesmo relacionar os conceitos de alfabetização e letramento com o objetivo de 

encontrar explicações para o que vivenciamos na educação contemporânea nos 

processos de alfabetização nas últimas décadas. 

A pesquisa também contou com a colaboração da obra de Oliveira (2014), com 

obra “Educação Infantil: fundamentos e métodos”, que traz uma abordagem sobre a 

educação infantil, sua histórico, sobre o desenvolvimento infantil, dentre muitos outros 

conteúdos que foram importantes para ampliar a visão sobre a infância e 

principalmente sobre a educação infantil ao longo do tempo. 

O artigo caracteriza-se como bibliográfico, pois se utilizando de fontes 

secundárias, como artigos científicos, livros e consultas a fontes on-line do Ministério 

da Educação. O trabalho encontra-se dividido em dois tópicos centrais, o primeiro fala 

sobre a importância da Educação Infantil no desenvolvimento da criança, e o segundo 

tópico aborda a alfabetização e o letramento na concepção da BNCC. 

 

A BNCC E A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

Conforme Duarte e Batista (2013), Educação Infantil, é o primeiro nível da 

educação básica e é de grande importância para o desenvolvimento das habilidades 

que ajudarão a criança a compreender e a interiorizar o mundo ao seu redor. De 

acordo com as autoras, o desenvolvimento da criança é pautado na interação com o 

meio, citando o pensamento de Vygotsky, elas explicam que a criança aprende e 

depois se desenvolve, sendo assim, o processo de aprendizagem ocorre pela 

aquisição, aprendizagem de tudo que a pessoa, seja adulta ou criança construiu ou 

constrói socialmente ao longo da história. 

Duarte e Batista (2013), explicam que na Educação Infantil, assim como em 

outras etapas, essa construção social ocorre de forma mais aprofundada, porque isso 

é característico da escola, deste modo, os saberes adquiridos são transmitidos de 

forma organizada e todas as ações pensadas, refletidas, discutidas e planejadas. As 

autoras salientam que a escola de Educação Infantil não pode isentar-se do ato 

intencional de educar, deve existir o equilíbrio entre cuidar e o educar visando a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todas as possibilidades e habilidades da forma 

integral possível. 

Conforme Silva, Batista e Bezerra (2017), os primeiros aprendizados da criança 

é de responsabilidade dos pais, seguidos da família, sociedade e escola. Porém, 

conforme os autores o ato de educar não está apenas na capacidade de desenvolver 

o potencial de aprendizado, mas em fazer despertar todo o potencial que a criança 

traz consigo, em seus diferentes campos de desenvolvimento, seja sócio- cultural, 

afetivo, habilidades psicomotoras e cognitivas.  

Silva, Batista e Bezerra (2017) explicam que o convívio da criança na creche e 

na pré-escola permitem que ela se conheça e o conheça o outro, bem como aprenda 

se respeitar e a respeitar o outro, além de desenvolver sua capacidade de construir 

conhecimento. Sobre os a vivencia nessa etapa destaca-se que,  

Os valores construídos e aprendidos na fase infantil, correspondem a 

aprendizagem de conceitos como certo e errado, mau e bom 

presentes nas relações humanas. São trabalhados através do 

conjunto entre sociedade e o próprio indivíduo, mediante valores 

culturais e hábitos morais que ajudarão na construção do seu próprio 

eu. Nessa visão, a educação moral assume um importante papel na 

socialização. Valores como justiça, liberdade e igualdade aprendidas 
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pelo sujeito no ambiente escolar, serão imprescindíveis na formação 

da personalidade. (SILVA; BATISTA; BEZERRA, p.4, 2017). 

Segundo Silva, Batista e Bezerra (2017), as escolas de Educação Infantil são 

meios de promoção da socialização, pois propicia o contato e o confronto entre adultos 

e crianças de diversas origens socioculturais, costumes, hábitos e valores sociais, 

fazendo desta diversidade um lugar de experiências educativa. Na concepção dos 

autores, a escola favorece o surgimento de condições necessárias para que as 

crianças conheçam e descubram novos sentimentos, como, a compreensão, respeito, 

diálogo, amizade, amor, gentileza, demonstrações de afeto, dentre outros. 

Está claro que a Educação Infantil desempenha um importante papel na vida 

da criança, e Silva; Batista e Bezerra (2017) explicam ainda que, o papel educativo da 

creche e da pré-escola exige um planejamento de um currículo especifico, e deste 

modo a escola deve organizar um ambiente de socialização que se diferencie do 

familiar. 

Os autores reforçam que a Educação Infantil exerce influência na formação da 

personalidade e na construção dos valores. É através da vivência nesta etapa de 

formação que a criança aprende a lidar com seus desejos, a renunciar seus hábitos e 

exigências e a ser tolerante em suas frustações, sendo possível modificar 

comportamentos que são traços de sua personalidade. Conforme Brasil (2020) a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), é um dos documentos que orienta quanto a 

prática educativa, e suas propostas passaram a vigorar no sistema de ensino a partir 

do ano de 2019. Esse documento não é um currículo, mas define o conjunto de 

aprendizagens fundamentais, as quais os alunos da Educação Básica devem 

desenvolver.  

Ainda de acordo com o documento, a Educação Infantil, a BNCC, diz que, a 

entrada da criança na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes a 

primeira separação da criança com seus vínculos afetivos familiares com a finalidade 

de se incorporar a uma situação de socialização estruturada. Conforme Brasil (2020), 

a BNCC para Educação Infantil trabalha com foco nos eixos estruturais, direitos de 

aprendizagem da criança e compôs de experiência, os eixos estruturais, interagir e 

brincar são de grande importância para que a criança consolide a aprendizagem, pois 
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é através do brincar que a criança interage e desenvolve estruturas, habilidades e 

competências que serão importantes ao longo de toda a vida. 

De acordo com Brasil (2020) que a BNCC na Educação Infantil estabelece seis 

direitos de aprendizagem, são eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se. Entendem-se que esses direitos asseguram as crianças as condições 

para que elas aprendam em situações em que elas possam desempenhar um papel 

ativo diante dos desafios. No que tange aos campos de experiência, estes fazem parte 

dos eixos estruturais da Educação Infantil e são eles que asseguram a criança o direito 

a aprendizagem. Sobre estes campos destaca-se que,  

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que 

acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos 

de experiências também se baseiam no que dispõe as DCNEI em 

relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados 

as crianças e associados às suas experiências. (BRASIL, 2017, p. 42) 

Esses saberes são fundamentais para o pleno desenvolvimento infantil na 

etapa da Educação Infantil, e por isso como explicita Brasil (2020), a BNCC o 

considerou os estruturou em campos de experiência, são eles: o eu, outro e o nós; 

corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento 

e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Dentro 

deste contexto fale ressaltar que a alfabetização é alvo nas modificações provocadas 

pela BNCC na base curricular da Educação Infantil. A BNCC estabelece que a 

alfabetização das crianças deve acontecer até o segundo ano do ensino fundamental, 

tendo como o objetivo a garantia do direito fundamental de aprender a ler e escrever, 

no entanto, existem especificações mais aprofundadas sobre esses processos, afim 

de que a criança desenvolva outras habilidades dentro deste processo. 

 

ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CONCEPÇÃO DA BNCC 

Segundo Carvalho (2010), a alfabetização é um processo indispensável na vida 

do ser humano, é através dela que a criança se apropria da escrita , sendo como 

características constantes o uso pelo professor do alfabeto e do trabalho com a 
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ortografia , para o aluno construa sua autonomia. O autor explica que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa de 2001, afirmam que aprender a ler e 

a escrever é mais que só decorar os conteúdos, o aluno também tem que pensar 

sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como ela representa 

graficamente a linguagem.  

Carvalho (2010) explica que o desenvolvimento do processo de alfabetização 

não ocorre da noite para o dia , ele é feito de forma continua, e o educador precisa ter 

paciência no desenvolvimento da criança, pois algumas possuem um 

desenvolvimento mais rápido que outras, isso decorre de diferentes razões e 

circunstâncias. A alfabetização é um processo e este pode ser definido como, 

[...]conhecimento básico, necessário a todos num mundo em 

transformação; em sentido amplo, é um direito humano fundamental. 

Em toda a sociedade, a alfabetização é uma habilidade primordial em 

si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de outras 

habilidades. Existem milhões de pessoas, a maioria mulheres, que não 

têm a oportunidade de aprender [...] a Alfabetização tem também o 

papel de promover a participação em atividades sociais, econômicas, 

políticas e culturais, além de ser requisito básico para a educação 

continuada durante a vida (UNESCO, 1999, p. 23). 

Segundo Soares (2004), a criação do termo letramento ocorre pela 

necessidade do reconhecimento de nomear práticas sociais de leitura e escrita mais 

complexas que as práticas do ler e escrever resultantes da aprendizagem do sistema 

de escrita. Conforme a autora, o termo letramento é recente e foi criado com a 

intenção de nomear as práticas sociais de leitura e escrita mais desenvolvidas e 

complexas que as práticas de ler e escrever que são resultado da aprendizagem 

imposta pelo sistema de escrita.  

Sobre a origem do termo, Soares (2004), explica que o termo letramento surgiu 

em meados dos anos 80 , derivado do inglês literacy. a autora explica que este termo, 

resulta da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever. De um modo mais 

específico, na ótica da autora, é o uso consciente da leitura e da escrita nos mais 

diversos contextos da sociedade, caracteriza-se em saber dar sentido aquilo que se 

leu e se escreveu. 

Conforme Domingos (2020), a BNCC estabelece que a criança precisa 

vivenciar integralmente o processo de alfabetização indissociável ao letramento. 
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Apesar do autor reconhecer a complexidade que envolve o ato de alfabetizar uma 

criança, ele reforça ser imprescindível envolve-la na apropriação do que se aprende. 

Sobre a alfabetização e o letramento tem-se que, 

A alfabetização e o letramento devem ter sua presença na educação 

infantil, de acordo com Magda Soares (2009), os pequenos, antes 

mesmo do ensino fundamental devem ter acesso tanto as atividades 

de introdução o sistema alfabético e suas convenções, a 

alfabetização, como também práticas sociais de uso da leitura e da 

escrita, o letramento. (MONTEIRO, 2010, p. 10). 

Conforme Monteiro (2010), apesar da alfabetização e o letramento serem 

processos distintos estes devem se fundir para que o individuo possa adquirir uma 

alfabetização plena. Conforme a autora, na educação infantil é possível trabalhar os 

dois processos de forma prazerosa, utilizando a ludicidade. Monteiro (2010) cita em 

seu texto as sugestões de Magda Soares, que diz que esse trabalho pode ser feito 

com os rabiscos, desenhos, jogos e brincadeiras, que são comiseradas 

alfabetizadoras e já estão inseridas no processo. A ludicidade é sem dúvida um forte 

componente que auxilia o docente nos processos de ensino e aprendizagem e está 

sempre presente na educação infantil. 

Para entender o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, 

é preciso compreendermos como o ensino deve ser aplicado nesta modalidade. 

Conforme Castro (2019), é importante entender o papel da brincadeira pois ela é a 

linguagem da criança, é a forma como ela se expressa, entende a natureza, o mundo 

social e a si mesma. Também se apresenta como uma forma de interação com os 

outros, deste modo o brincar é de grande importância para o desenvolvimento integral 

da criança. 

De acordo com Castro (2019) ao tratar do desenvolvimento da criança de zero 

a cinco anos, a BNCC da educação infantil afirma que, as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças possuem como eixos estruturantes as interações e as 

brincadeiras, tendo estes o objetivo de assegurar os direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. 

Dentro deste contexto, a autora explica que o planejamento é fundamental pois 

é preciso planejar e promover situações onde a criança vivencie as diferentes formas 

de linguagens, que são, plástica, musical, verbal e corporal. Castro (2019) diz, que 
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conforme proposto na BNCC, as práticas de leitura, escrita e oralidade se incluem 

entre essas formas de expressão e precisam ser oferecidas levando em consideração 

as necessidades e interesses e importância do brincar na educação infantil. 

De acordo com Avelino (2018), de acordo com BNCC, a alfabetização é o foco 

integral da ação pedagógica nos dois primeiros anos das aulas de Língua Portuguesa, 

e deve proporcionar aos estudantes uma inserção na cultura letrada através de novas 

experiências, deste modo é preciso criar diversas oportunidades de expressão e maior 

autonomia e protagonismo dos estudantes. 

Um dos pontos fundamentais é que conforme o Avelino (2018), precisa ser 

enfatizado é que a ampliação do letramento infantil é a ênfase no currículo escolar da 

nova proposta curricular, deste modo é preciso inserir os alunos em práticas modernas 

de expressão, onde estes consigam se manifestar através de linguagens em situações 

reais, demostrando com domínio, que não são peças de um sistema que emprega um 

modelo de escrita ou oralidade estático. 

Avelino (2018) reforça a importância de seguir o que a BNCC propõe para a 

alfabetização na educação infantil, pois apesar do termo letramento não ser presente 

de forma direta e ele caminha junto a alfabetização, o que precisa-se é de atenção 

para não tornar a aprendizagem das crianças sem sentido e conduzi-los a inercia de 

não serem capazes de refletir, a BNCC propõe através de sua estrutura, a construção 

de um currículo que considere diversos aspectos do desenvolvimento pleno infantil e 

por isso é de grande importância. Conforme Soares (2004), as crianças, devem ter 

acesso a atividades de introdução ao sistema alfabético e suas convenções, a 

alfabetização, bem como a praticas sociais de uso da leitura e da escrita, a 

caracteriza-se como letramento, antes mesmo de adentrarem no ensino fundamental. 

Soares (2004), explica que a palavra letramento se emprega pela necessidade 

de dar ao termo alfabetização um sentido mais amplo, pois aprender a ler e a escrever 

não é suficiente. As crianças, precisam aprender a ler e a escrever sim, mas devem ir 

além, precisam incorporar a prática de leitura e de escrita. Soares (2001) reforça que, 

o individuo sem letramento se alfabetiza, mas não desenvolve competências para 

fazer uso correto dessa ferramenta que lhe foi ensinada. 
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Conforme Brasil (2017), o campo de experiência “escuta, fala, pensamento e 

imaginação”, estabelece objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sobre à leitura 

e à escrita para crianças pequenas, que abrange a faixa etária dos quatro a cinco anos 

e onze meses. É importa desenvolver a criança para que ela seja capaz de expressar 

ideias e sentimentos diante de suas vivencias, utilizando-se da linguagem oral e 

escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressar-se. A criatividade também é 

importante, por isso ela deve ser estimulada a criar e a inventar brincadeiras, canções 

e poemas. 

O documento é claro quando estabelece que o contato com livros também esta 

proposto nos objetivos. A criança conforme a BNCC deve escolher, manusear e tentar 

identificar palavras conhecidas, deve também recontar histórias, planejar encenações, 

tudo como auxilio do professor. As reproduções das próprias histórias de forma escrita 

e orais de forma espontânea são importantes para inserir as crianças na cultura 

letrada. 

Brasil (2017) estabelece que a alfabetização é indicada para ocorrer nos dois 

primeiros anos do ensino fundamental, tendo estabelecidas ideias para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas, com esse objetivo. No entanto, o letramento 

deve está presente em todas fazes da aprendizado. A BNCC propõe que as práticas 

de letramento sejam introduzidas, antes do inicio das aulas formais, ou seja, antes do 

processo de alfabetização de uma criança, as práticas de letramento, devem ser 

estimuladas sim desde a Educação Infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho revelou de forma significativa que a Educação Infantil é um 

nível de ensino de grande relevância a toda a formação do indivíduo nas práticas 

escolares, bem como do processo de aprendizagem, não só por ser a primeira etapa 

de formação, mas por ser nela que se estabelece as bases fundamentais das 

diferentes formas de saber necessários para que a educação aconteça. Essa 

relevância se dá pela sua própria organização, que atribui competências e habilidades 

a serem desenvolvidas, respeitando sempre as diferentes faixas etárias, 

contemplando assim de forma sistemática cada fase do desenvolvimento infantil.  
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A BNCC surge como um importante documento norteador, que serve de base 

para a organização curricular, junto a outros documentos de grande importância para 

a Educação Infantil, permite que os profissionais da educação sejam tenham 

embasamento cientifico e legal para atuar mediante as necessidades educacionais de 

seus alunos nesse nível de ensino, o que é algo excepcional, já que a BNCC foi 

pensada visando a melhoria dos processos escolares no que diz respeito a 

organização dos conteúdos, contemplando as habilidades as aprendizagens previstas 

para o desenvolvimento infantil. 

No que tange aos processos de alfabetização e letramento, entende-se que a 

BNCC, apesar de não apresentar o termo letramento de forma clara, estabelece 

objetivos que envolvem práticas que visam a alfabetização e o letramento, como dito 

em alguns pontos deste artigo, os termos são indissociáveis. Neste sentido, foi 

possível encontrar no documento, o estabelecimento de práticas em que a acriança 

tenha vivencias em que ela fale e ouça, ela precisa ser inserida na cultura oral de 

forma participativa, pois alfabetizar-se de forma mecanizada, não é relevante e nem 

proposto na BNCC.  

A Educação Infantil é um espaço de potencializar diferentes aprendizagens e o 

professor precisar está comprometido, conhecer as metas da BNCC e reconhecer as 

oportunidades de trabalha-las é fundamental, de nada adianta elaborar um plano de 

aula que contemple técnicas de alfabetização se não existe o intuito de despertar na 

criança o entendimento do que está realizando. 

Fica evidente que, a BNCC estabelece que a criança quando inserida na cultura 

escrita ela manifesta curiosidade sobre a língua, sobre os textos escritos, o que 

espera-se com base no documento é um trabalho que mediei essa curiosidade 

transformando-a e aprendizagem, em senso crítico, o próprio documento traz os 

objetivos esperados a cada faixa etária, deste modo, o professor só precisa ter 

planejamento. 

 Conclui-se que a BNCC estabelece campos de aprendizagem e dentre esses 

específica um que estabelece a necessidade da escuta, da fala, do pensamento e da 

imaginação, e é por meio destes aspectos que a alfabetização na Educação Infantil 
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acontece, dentro desta perspectiva, tem o educador, que deve durante a alfabetização 

promover o letramento.  

Se o professor não tiver essa habilidade, ou mesmo domínio de prático, ele irá 

prender-se a buscar atingir apenas o direito fundamental da criança dentro deste 

campo, que é aprender a ler e a escrever, que são necessários, pois configura-se 

como a alfabetização, mas ele precisa ser capaz de decodificar as informações 

passadas, e antes do domínio da leitura e escrita existem outras formas de linguagem 

que precisam ser aprendidas e entediadas pelas crianças. 
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RESUMO  
O presente estudo tem o objetivo de investigar as práticas pedagógicas vivenciadas 
na educação infantil da Escola da Síntese, localizada em Aracaju/Sergipe/Brasil. E 
teve como objetivos específicos: compreender como deve se dar o desenvolvimento 
integral da criança de 0 a 5 anos; caracterizar as concepções e ideias freirianas como 
uma abordagem pedagógica para a educação infantil; e descrever as práticas 
pedagógicas pautadas na pedagogia freiriana desenvolvidas na Escola da Síntese. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com uso dos procedimentos da pesquisa 
bibliográfica e do estudo do caso. Nesse sentido a pedagogia freiriana se caracteriza 
como uma abordagem possível para a educação infantil, uma vez que o 
desenvolvimento integral da criança contempla dialogicidade, autonomia e liberdade 
de “Ser”. 
 
Palavras-chave: Educação infantil. Pedagogia freireana. Práticas pedagógicas.  
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the pedagogical practices experienced in early childhood 
education at Escola da Síntese, located in Aracaju/Sergipe/Brazil. And it had as 
specific objectives: to understand how the integral development of children from 0 to 5 
years should take place; characterize freirean conceptions and ideas as a pedagogical 
approach to early childhood education; and describe the pedagogical practices based 
on Freirean pedagogy developed at Escola da Síntese. This is descriptive research, 
using the procedures of bibliographic research and case study. In this sense, Freire's 
pedagogy is characterized as a possible approach to early childhood education, since 
the child's integral development includes dialogicity, autonomy and freedom of “Being”. 
 
Keyword: Child education. Freirean pedagogy. Pedagogical practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de globalização intensificou os avanços tecnológicos, em especial, 

os meios de comunicação, pelos quais a informação chega a todos, em um rápido 

lapso temporal, e sugestiona ao homem contemporâneo a padronização do 

comportamento, das escolhas, da expressividade; assim como o afastamento dos 

referenciais subjetivos que constituem as identidades pessoais e coletivas, bem como, 

da cultura. Enfrenta-se a realidade reveladora da necessidade de um “debruçar sobre 

a Pedagogia Freireana” e os pilares fomentadores da relação dialógica entre educador 

e educando, contribuidora da formação de indivíduos críticos e conscientes dos seus 

direitos e deveres; reconhecedores do valor das emoções, da sensibilidade, da 

afetividade e da intuição.  

Paulo Reglus Freire, educador brasileiro, nascido em 19 de setembro de 1921, 

em Recife/Pernambuco, era integrante do movimento da pedagogia crítica. Ele lançou 

novas formas e olhares sobre a educação. Quando criança, aprendeu a ler e a 

escrever no quintal da sua casa, em meio às vivências, criatividades e imaginação da 

infância; incorporadas ao respeito pela natureza, pela cultura local e ao contexto 

histórico familiar. Com seus pais, Freire vivenciou a leitura do mundo à leitura da 

palavra, de forma natural, com respeito ao ritmo e descobertas da infância. Ao chegar 

à escola, Freire já estava alfabetizado. Coube aos educadores, o aprofundamento do 

trabalho, outrora realizado no contexto familiar. No ginásio, iniciou a percepção crítica 

dos textos escritos. Assim, se revelou como criança curiosa, crítica e com autonomia 

do pensar. Aos vinte anos, Freire torna-se professor-educador e nesse interim, viveu 

intensamente a importância do ato de ler e escrever. 

O projeto de alfabetização desenvolvido pelo educador na década de 1960, em 

Angicos – Rio Grande do Norte, por meio do qual trabalhadores rurais aprenderam a 

ler e escrever em quarenta e cinco dias, repercutiu no cenário brasileiro da época. A 

experiência de Freire, centrada em questões políticas-sócio-culturais dos educandos, 

delineiam os processos de construção e reconstrução humana.  

Na infância, as vivências no quintal de casa permitem a Freire iniciar o 

desenvolvimento da sua autonomia e a expandir sua imaginação, permitindo-lhe criar, 

aprender e dando possibilidades de gerir escolhas. Nessa perspectiva, de uma 
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formação autônoma e criativa, a proposta pedagógica da Escola da Síntese adentra 

no humano: corpo, mente espírito; e reconhece os valores da emoção, sensibilidade, 

amorosidade e intuição Sob este enfoque, o presente estudo toma como objeto a 

Pedagogia Freiriana na educação infantil, lançando como hipótese o entendimento de 

que é possível fundamentar proposta pedagógica voltada ao trabalho educativo na 

infância. 

O estudo tem como objetivo geral investigar as práticas pedagógicas, 

vivenciadas na educação infantil da Escola da Síntese Experimento Educacional 

Pedagógico Curtindo Coração, Aprendendo a Viver, localizada em 

Aracaju/Sergipe/Brasil. E como objetivos específicos, compreender como deve se dar 

o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos; caracterizar as concepções e 

ideias freirianas como uma abordagem pedagógica para a educação infantil; e 

identificar as práticas pedagógicas pautadas na pedagogia freiriana desenvolvidas na 

Escola da Síntese. 

A investigação delineou-se quanto aos objetivos através da pesquisa descritiva, 

na busca por caracterizar a pedagogia freiriana como uma abordagem possível para 

a educação de crianças. A pesquisa em questão, compreende um registro detalhado 

do que ocorre entre os sujeitos, por meio dos diálogos, atividades, comportamentos 

dos observados, dentre outros elementos inerentes à formação para a vida. Utilizou, 

ainda, no delineamento metodológico, os procedimentos da pesquisa bibliográfica e 

do estudo de caso. 

O caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais 

amplo. O interesse, portanto, incide naquilo que se apresenta como único, particular, 

mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros 

casos ou situações. É um olhar para as práticas pedagógicas diferenciadas 

desenvolvidas na escola pesquisa. Quanto à natureza dos dados, tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa, estruturada de forma a compreender os dados investigados à luz 

dos aportes teóricos de Paulo Freire. 

A escolha pela temática de pesquisa justifica-se pela possibilidade de investigar 

as práticas vivenciadas na escola, na qual a futura pedagoga atua, a fim de aprofundar 

o conhecimento sobre o tema, e pela necessidade em ampliar as lacunas de estudos 
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que versam sobre a possibilidade de desenvolver a pedagogia freiriana na educação 

infantil. Espera-se que o estudo contribua para que outros pedagogos e educadores, 

assim como as escolas, se interessem por fundamentar suas práticas nos ideários 

freirianos. 

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS 

A compreensão do desenvolvimento integral da criança, de 0 a 5 anos, 

perpassa pelo desenvolvimento do corpo, mente e espírito. O corpo, parte material do 

ser humano, alcança desenvolvimento mais intenso nos sete primeiros anos de vida. 

Nessa fase surgem os primeiros dentes, a criança é movimento, e o corpo se constitui 

como identidade. Por meio dos sentimentos de choro, raiva, alegria, carinho, e a birra 

constroem-se os aprendizados e evolução corporal. Esses elementos, interligados à 

capacidade mental e espiritual, permitem a percepção do mundo externo e interno. 

Ambos gerados pela construção da autonomia e da liberdade de pensar e criar.  

O desenvolvimento corporal da criança compreende a integração com mente e 

espírito. O respeito às peculiaridades dos sujeitos abrange os trâmites que englobam 

os primeiros anos de vida. Durante essa fase da criança a evolução do cérebro ocorre 

por meio de estímulos e interações. Ambos fortalecem as redes neurais e as 

condições vitais para o aprendizado das crianças. A formação espiritual compreende 

ensinamentos, vivências, práticas espirituais e orientações direcionadas ao despertar 

do novo “Ser”. Por isso, as atividades diárias de meditação, yoga e contemplação 

fomentam a busca de caminhos inerentes à formação humana, em termos de valores 

humanos e éticos. 

A articulação entre corpo, mente e espírito auxilia as crianças no aprendizado 

do domínio do corpo, no amadurecimento das escolhas, dos conhecimentos, nos 

diálogos e resolução de conflitos. De acordo com Vigotski (2009), o ser humano 

apresenta capacidade de modificação, através dos estímulos; e o cérebro viabiliza, 

sob diversas influências, as possibilidades de obter novas imagens e ações. Na 

escola, as experiências construção, as observações, buscas e elaboração de ideias 

requer em tempo de amadurecimento, como ocorre no gestacional.  
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Em estudos sobre o primeiro ano de vida do bebê, Gimael e Aguiar (2013), 

apontam que a principal tarefa do desenvolvimento cerebral é a formação e o reforço 

das ligações: as sinapses, que são necessárias para que o cérebro comande os 

movimentos do corpo, decodifique e classifique informações, identifique os 

sentimentos, desenvolva o raciocínio verbal e numérico. As conexões entre os 

neurônios se formam quando a criança vivencia o mundo circundante, estabelece 

relação com o outro e demais formas interativas. 

Em torno de dois meses de vida, o bebê interage por meio do sorriso, e entre o 

sexto e oitavo mês, identifica rostos conhecidos, e os dentes começam a nascer. 

Nesse período denominado como fase oral, tudo o que ele pega coloca na boca com 

o objetivo de sentir e conhecer o objeto. No berço, realiza o movimento de brincar com 

as mãos, os pés e a própria voz. O ato de balbuciar requer o movimento da boca, 

processo de desenvolvimento motor, ligado a outros movimentos como: o sustento da 

cabeça, virar de lado, de bruços, erguer-se com as forças dos braços, ficar na posição 

de engatinhar, rastejar, engatinhar, sentar, ficar de joelhos, sentar no calcanhar, ficar 

de pé segurando algo, até a realização dos primeiros passos e o desenvolvimento dos 

mesmos, ao longo do primeiro ano de vida. 

Vygotsky (2009) ressalta a importância do meio ambiente e as influências 

sociais como aspectos fundamentais ao desenvolvimento da criança. O primeiro ano 

de vida, bem vivenciado, oportuniza à criança os elementos interativos para o segundo 

ano. Aos dois anos de idade a criança explora melhor o espaço, anda com a 

capacidade de exercer mais movimentos na interconexão com o desenvolvimento 

mais ativo da fala. É o estágio sensório-motor, ou etapa da percepção-ação, onde a 

criança compreende as sensações e as relações com os movimentos corporais, entre 

o ambiente externo e o interno. Nesse estágio, é feita a ligação direta com as questões 

internas: o sentir, o pensar e o encorajamento para o fazer.  

Por volta dos 2 anos até os 7 anos de idade, na fase pré-operatório, o 

desenvolvimento da criança se aprimora. Em torno dos 3 anos de idade, reconhece a 

diferença entre ela e o outro, as birras aparecem, e desperta a consciência de si 

mesma, construída nos movimentos e nas relações. O egocentrismo aparece como 

se os objetos e as pessoas existissem em função dela. 
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Dos quatro aos cinco anos de idade, a capacidade do pensamento torna-se 

mais evidente, e a criança gera representações da realidade, através do pensamento. 

É a capacidade de pensar um objeto por meio de outro e seguir nas múltiplas formas 

de construção; alinhadas as condições e possibilidades da criação humana, individual 

alicerçada na construção histórica. Vygotsky (2009).  

O ciclo dos sete primeiros anos de existência da criança, aponta processo de 

intensa formação corporal, onde a energia vital da infância está direcionada. Nessa 

etapa a criança necessita de proteção, cuidados, estímulos e de respeito ao seu 

próprio ritmo. As sensações, emoções e experiências vivenciadas pela criança 

favorecem a capacidade física, mental e espiritual de mover-se no mundo de maneira 

crítica e com capacidade de transformar o ambiente. Nessa perspectiva, um novo 

olhar para educação infantil permite a transformação do educador e do educando. 

 

IDEIAS PEDAGÓGICAS EM PAULO FREIRE: A PEDAGOGIA FREIREANA 

Os processos educativos na dimensão freireana comportam a política e a 

gnosiológica. A primeira, ligada ao entendimento do ato de “conhecer” como ato 

político. Toda a construção do conhecimento humano apresenta a sua finalidade 

educativa: E a criança na interação com o adulto, demonstra desde a infância, a 

serviço de quem atua. Ao construir elementos, objetos, intenções e ações, a partir do 

que vivencia na infância, as crianças elaboram dentro do seu contexto, situações e 

saídas para determinados fatos. A exemplo: a cabana construída no coletivo para 

todos brincarem, a geladeira construída com pedaços de madeira, os lençóis que 

servem como balanço para as bonecas, dentre outros aspectos observáveis. 

Na dimensão gnosiológica da relação didático-pedagógico-educacional a 

criança estabelece relação intrínseca entre sujeito e objeto. Nesse ínterim o outro 

necessita ser conhecido de maneira consciente, nas subjetividades humanas 

individuais e coletivas. O educador é o animador que no movimento da criança 

apreende a leitura de mundo do “saber-fazer" de cada criança. 

Na sistemática do movimento simbiótico entre o individual e coletivo, inexiste 

separatividade entre educador e educando. De acordo com Freire (1983. p. 79) 
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“[...]ninguém, educa ninguém, como tão pouco ninguém educa a si mesmo: os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. As crianças brincam, entram em 

desavenças, mas ao resolverem determinadas situações, voltam às brincadeiras 

como se nada estivesse acontecido. Prática que alcança a força comunicante do 

diálogo, e configura no adulto o desvelamento do que a sociedade atual necessita. 

Significa inferir que os novos processos organizativos à prática educativa estão 

regidos pelos princípios de unidade que vinculam educação e sujeitos envolvidos.  

Os  primeiros educadores da infância são os pais e familiares, a criança inicia 

sua educação em meio ao ambiente familiar, pelo cenário socioeducativo e cultural de 

sua história de vida. Situações, pessoas e fatos comungam intersubjetividades, 

configuradas pela unidade entre família, vizinhos e natureza.  O “ser mais” constitui a 

formação humana e caminha em sentido oposto a lógicas mercadológica de 

educação. Dessa forma, "o pensar certo" de (Freire, 1921-1997) trata do movimento 

dinâmico, contraditório e nada mecânico. 

 O círculo de cultura, trabalho por Freire, na educação infantil consiste no 

círculo de conversa, do diálogo entre educadores e educandos e tem a concepção 

pedagógica centrada na prática democrática. O formato circular permite olhares entre 

os participantes, confiabilidade e participação afetiva, e facilita os elementos 

vinculados à fala, aos gestos e à oralidade dos sujeitos. Assim, a criança fala, se 

posiciona, levanta argumentos e hipóteses sobre algo. Como salienta Freire (1997 p. 

60), "Tudo gera o saber, o ato curioso do sujeito diante do mundo, na condição natural 

de conhecer melhor o território em que se vive."  

A importância da participação livre dos educandos permite que atuem no 

mundo de maneira colaborativa, levantem vocabulário próprio; apresentem os gostos, 

vontades, sabores e dissabores, na dinâmica concreta da oralidade; e aprendam a 

registar com giz de cera ou de pó, pedras de calcário, com os dedos, as experiências 

concretas do mover-se no mundo. A simplicidade das brincadeiras e as histórias do 

mundo infantil adentram nos detalhes marcados, por exemplo: pelo movimento 

integrado aos fenômenos da natureza. “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele” (FREIRE, 1989, p. 11). Ler o mundo, na infância, representa a vida 
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da criança e da conjuntura que envolve o “engatinhar, balbuciar, pôr-se de pé, andar 

e falar”. É o “pequeno mundo” da infância. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O 

CASO DA ESCOLA SÍNTESE 

A Escola da Síntese - Experimento Educacional Pedagógico Curtindo o 

Coração, Aprendendo a Viver (imagem 1), que passaremos a chamar de Escola 

Síntese, foi criada em 13 de abril de 2017. Está localizada à rua Lagarto, n.º 529, no 

bairro do Centro, no município de Aracaju-Sergipe.  

Imagem 1 – Fachada da Escola da Síntese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

A instituição oferece a modalidade da educação infantil, nas etapas do maternal 

e jardim e os anos iniciais do ensino fundamental. A Escola da Síntese é afiliada e 
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mantida pela Grande Síntese – Instituto Cultural para o Florescimento do Homem, 

instituição religiosa, sem fins lucrativos, com sede na Fazenda Mãe Natureza, 

Povoado Saúde, Município de Santana do São Francisco/Sergipe, tem como objetivo 

maior desenvolver as potencialidades humanas, por meio de atividades nas áreas 

socioambiental, da arte, da educação e da ciência, ideando a construção da 

autonomia, autoestima e valorização humana.  

Iniciou suas atividades como escola experimental, pela qual a pedagogia é 

constituída priorizando o conhecimento construído por meio da prática, da observação 

e de estudos concretos, na tarefa de educar o ser humano integral, onde se reconhece 

o ser como corpo, mente e espírito (imagem 2).  

 

Imagem 2 – Crianças brincando livremente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

A estrutura física da escola comporta três salas de aulas, quatro banheiros, sala 

de sono, sala de yoga, elevador, quintal com ampla área verde, galinheiro, tanque de 

areia, parque contendo observatório, ponte, escorrega, cama de gato, balanço, 

(imagem 3) a escola ainda dispõe de um ônibus próprio para excursões, atividades 

externas. Nesse contexto ocorre a legitimação da expressividade no brincar, na 

identificação dos espaços, levando-se em consideração princípios norteadores de 
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convivências saudáveis; princípios esses estruturados na construção da solidariedade 

humana e no discernimento e valorização das relações sociais, dentro e fora da 

escola. O aprimoramento da construção da autonomia e práticas educativas centram-

se na liberdade do pensar; e a escola representa a vivência do lar com quintal, 

cozinha, salas e demais espaços de livre trânsito e de inúmeras possibilidades de 

construção.  

Imagem 3 – Espaço de brincadeiras da Escola da Síntese 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

A Escola da Síntese abrange a concepção de educação norteadora da Grande 

Síntese – Instituto Cultural para o Florescimento do Homem. Este promove em seus 

espaços atividades de iniciativas socioambientais em consonância com o 

autoconhecimento. Na busca pelo autoconhecimento, o homem desenvolve a 

consciência de sua natureza das dificuldades a serem superadas, transformam 

hábitos e comportamentos que viabilizam o florescimento integral das potencialidades 

humanas fundadas na não-ofensividade, veracidade, serviço impessoal, 

contemplação e meditação. 

O homem como ser histórico e cultural capaz de imaginar, criar e transmutar 

ações, instigar novos paradigmas e formas de atuar mundo. O "Florescimento 
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Humano" da Grande Síntese adentra na Escola da Síntese sob a perspectiva da 

organização interna, por intermédio da yoga, meditação, do aprendizado dos mantras, 

do pensamento ativo e se expande através das verdades, das buscas, das quedas, 

dentre outros aspectos relacionados a superação de conflitos e a sobrevivência da 

vida humana, respaldados pelos princípios de autonomia e dialogicidade freiriana.  

Na infância, o conjunto de práticas libertadoras do pensamento humano, parte 

da construção da vida simples, com foco no tempo presente e no de revisitar práticas 

e de construção da unidade como algo essencial a formação da criança. As crianças 

da faixa-etária de 0 a 5 anos da Escola da Síntese aprende e ensina na 

comunicabilidade com o adulto e com a expansão do aprendizado com o outro e 

demais espaços comunicantes. É no ser humanizado que se instaura a educação para 

a vida. As atividades desenvolvidas na escola são elaboradas a partir de um olhar 

sensível onde a criança é o centro das práticas pedagógicas. Por meio das rodas de 

conversa e do brincar livre a criança manifesta sentimentos e sua curiosidade ingênua. 

Nessa perspectiva o educador vai facilitar o aprofundamento da curiosidade, através 

de pesquisa e do diálogo. Buscando transformar a curiosidade ingênua em 

epistemológica.  

Verificou-se que as crianças da Escola da Síntese aprendem desde de cedo a 

importância da autonomia e de forma natural conseguem fazer o que é necessário 

dentro da rotina da escola. Começa com práticas simples como levar a mochila 

sozinha, tirar a agenda e colocar no local adequado até a atividade de bordar. A rotina 

da escola proporciona segurança e autonomia para as crianças. A criança tem uma 

inquietação natural para conhecer o mundo a sua volta: uma folha que cai, uma flor 

que nasce no jardim do quintal da escola, onde passeiam centopeias, apelidadas 

pelas crianças de mingongo; o galinheiro morada das galinhas Algodão, Leite e 

Nuvem; todas chamadas dessa forma em virtude da cor branca das penas; os 

cágados fêmeos. 
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Imagem 4 – Galinheiro da Escola da Síntese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

Belinha, Feliz, Jubita, Shanti e Chica; o cachorro Valente e as minhocas. Com 

o auxílio dos bichos, as crianças e educadores desenvolvem uma relação de respeito 

e cuidado uns com os outros e com a natureza. Este convívio desenvolve princípios 

éticos, superação de medo e respeito a ser e suas diferenças. As crianças denominam 

os bichos, identificam suas manias e atitudes, questionam sua natureza, posicionam-

se como elemento responsável por cada ser ou coisa do ambiente escolar.  

Imagem 5 – Galinheiro da Escola da Síntese 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Própria autoria, 2021. 
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Esses valores estão diretamente ligados a formação moral do educando e do 

educador. Os processos que envolvem vida e morte dos animais e vegetais são 

observados e vividos como rituais de conhecimento, respeito e sentimento de 

solidariedade entre todos. “Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras 

que faltam à corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem”. Freire (2020, p. 

34). 

 
       Imagem 5 – Quintal da Escola da Síntese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

Na conjuntura da aprendizagem a criança lida com os elementos transitórios 

da vida na terra por meio do contato com outras pessoas, sejam adultos ou crianças, 

o que favorece o reconhecimento dos aspectos positivos e negativos das ações. A 

liberdade e o respeito a si próprio e ao outro são reconhecidos nas práticas educativas 

em que a importância das vivências e das formas construtivas de comportamento são 

resguardadas pela natureza de cada indivíduo.  
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Imagem 6 – Quintal da Escola da Síntese 

 

 

 

 

 

 

             

                       Fonte: Própria autoria, 2021. 

O desenvolvimento da cultura e a prática dos princípios da Grande Síntese 

respaldam a estrutura física da Escola da Síntese, e enriquecem a relação teoria e 

prática educativa. O que Freire (2020, p. 45) denomina de intuição, oportuniza o 

pensar certo e ao mesmo tempo, oferece experiências alinhadas à prática educativa 

espiritual, que ocorre nos momentos de yoga, meditação, roda de conversa e 

brincadeiras; ferramentas indispensáveis a construção da saúde emocional, física e 

espiritual.  

As práticas pedagógicas de contração como: yoga, roda rítmica, contação de 

história, meditação e artes coadunam com as práticas de expansão que envolvem o 

brincar livre através do correr, subir em árvore, pular corda e banho de mangueira. 

Nesses parâmetros a criança resolve conflitos internos externos, desenvolve a 

coordenação motora ampla, adquire a segurança e o equilíbrio. A religiosidade na 

perspectiva da escola, oportuniza o desenvolvimento da consciência do sagrado que 

habita no coração de cada ser. 

Cinco princípios regem a funcionalidade da escola: 1) Aprender a conhecer: 

Garante o aprender a aprender e constitui o passaporte da educação permanente; 2) 

Aprender a Fazer: Desenvolve habilidades e estimula o surgimento de novas aptidões 

como processos essenciais; 3) Aprender a Compartilhar: Consiste em aprender a viver 
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juntos, desenvolvendo conhecimentos que permitam a realização do projeto em 

comum; 4) Aprender a Ser: Motiva o indivíduo a acessar o conhecimento que o conduz 

a tornar-se autônomo e “serciente”, para que possa formular seu próprio juízo de valor 

e decidir por si mesmo; e 5) Aprender a Viver:  

É aceitar plenamente a presença do Sagrado ou da Divina vontade dentro dos 

sujeitos, levando-os, inexoravelmente, à felicidade ou a realização que eleva o 

indivíduo à categoria de “servivente”. Dentro destes princípios destacam-se o 

compromisso com a verdade, a inofensividade com todos os seres, o serviço 

impessoal para o bem comum, o cultivo da impessoalidade nas decisões e o exercício 

constante da autorreflexão ação e meditação. Pilares que formam a vida da conjuntura 

escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao abordar esse tema, entendendo-o como relevante a construção de um novo 

olhar para as práticas pedagógicas, desenvolvidas na educação infantil, surge a 

necessidade de compartilhar o aprendizado das práticas experienciadas na Escola da 

Síntese, localizada no município de Aracaju/Sergipe  

Constatou-se que a referida instituição desenvolve práticas pedagógicas na 

perspectiva da educação freireana; imbuída de valores éticos e morais. A casa como 

representatividade educativa significou para Freire o ambiente de aprendizado 

profundo sobre vida, família, convívio e natureza. Destaca-se que a escola como o lar 

permite uma certa segurança, tranquilidade e aconchego para que a criança 

desenvolva suas potencialidades e promova liberdade de criar e escolher com 

autonomia seus rumos. O diálogo entre educando e educador no âmbito da escola 

fomenta questionamentos, brincadeiras, participação das rodas de conversa, 

manifestação de sentimentos, ideias, soluções e conhecimentos. 

No exercício da curiosidade ingênua crianças e adultos aprendem a superá-la 

por meio das pesquisas aprofundadas considerando o saber dos educandos. Prática 

que o educador junto às crianças constrói de maneira autônoma e natural, essa 

trajetória passa pelos trâmites: conhecimento de si próprio, do objeto e do outro; pelo 
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desenvolvimento das habilidades inerentes a cada criança e adulto; pelo compartilhar 

das experiencias com o outro, vida em comunidade e unidade; pelo movimento que 

define o aprender a ser, conhecendo as identidades dos envolvidos para fortalecer 

consciência para o equilíbrio das ações; pelo aprender a viver com consciência da 

presença do sagrado, que é o espiritual, no sentido de promover o equilíbrio interno 

de cada pessoa. 

 Verificou-se que a rotina da escola transmite a simplicidade de uma casa 

organizada pela disciplina na atuação de cada membro e obedece a critérios de 

convivência participativa nas tarefas e atividades cotidianas da escola; envolve das 

tarefas mais simples às mais complexas, como bordar. Considerando o ritmo e as 

subjetividades dos sujeitos. As reflexões sobre o ideário da pedagogia freiriana na 

educação infantil possibilitaram descobertas centradas em um novo fazer pedagógico 

e envolve um movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 
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A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NOS ANOS INICIAIS: ESCOLAS 
DA REDE PÚBLICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 
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RESUMO  

No ano de 2020 surge a necessidade de um novo método de ensino nas escolas do 
mundo inteiro, os ensinos híbrido e remoto, para atender às demandas ocasionadas 
pela Pandemia da COVID-19, responsável pelo fechamento das escolas em pleno 
século XXI. No entanto, o novo modelo de ensino passou a depender das ferramentas 
digitais. O Brasil teve de adotar essa nova realidade, com isso, são apontadas as 
seguintes problemáticas: a falta de formação continuada do docente; escolas sem 
estruturas para o contexto atual; e pais descomprometidos com o ensino-
aprendizagem de seus filhos nesta modalidade. O presente artigo tem como objetivo 
geral desenvolver métodos para serem trabalhados no novo modelo de ensino, 
especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, e como objetivos 
específicos, analisar as dificuldades enfrentadas pelos professores, pais e alunos no 
novo contexto escolar, e mostrar como é possível desenvolver a autonomia e o senso 
crítico do aluno mesmo diante de um distanciamento social. A metodologia abordada 
é de natureza bibliográfica e qualitativa. O referencial teórico fundamental para o 
desenvolvimento desta pesquisa centrou-se em Leite; Lima; Carvalho, (2020), Bacich; 
Neto; Trevisani, (2015), Schlemmer (2020), Papim; Roma (2021), Oliveira, (2020), 
Oliveira; Corrêa; Morés (2020), Alves (2020) e Santos; Dantas; Gonçalves; Holanda; 
Barbosa (2020). A análise obteve como resultado inicial a importância de trabalhar 
com ferramentas digitais e o auxílio dos pais ou responsáveis no ensino-
aprendizagem dos alunos, minimizando as dificuldades causadas pela COVID-19 e 
garantindo a formação discente.  

Palavras-chave: Educação. Ensino Híbrido. Ensino Remoto. Ferramentas Digitais. 

 

ABSTRACT 

In 2020, the need arises for a new teaching method in schools around the world, hybrid 
and remote teaching, to meet the demands caused by the COVID-19 Pandemic, 
responsible for closing schools in the 21st century. However, the new teaching model 
came to depend on digital tools. Brazil had to adopt this new reality, with that, the 
following issues are pointed out: the lack of continuing education for the teacher; 
schools without structures for the current context; and parents who are not committed 
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to teaching and learning their children in this modality. This article aims to develop 
methods to be worked on in the new teaching model, specifically in the early years of 
elementary school, and as specific objectives, to analyze the difficulties faced by 
teachers, parents and students in the new school context, and show how it is possible 
to develop the autonomy and critical sense of the student even in the face of social 
distance. The methodology addressed is bibliographical and qualitative in nature. The 
fundamental theoretical framework for the development of this research focused on 
Leite; Lime; Carvalho, (2020), Bacich; Grandson; Trevisani, (2015), Schlemmer 
(2020), Papim; Rome (2021), Oliveira, (2020), Oliveira; Correa; Morés (2020), Alves 
(2020) and Santos; Dantas; Gonçalves; Netherlands; Barbosa (2020). The initial result 
of the analysis was the importance of working with digital tools and the help of parents 
or guardians in the teaching and learning of students, minimizing the difficulties caused 
by COVID-19 and ensuring student education. 

Keywords: Education. Hybrid Teaching. Remote Teaching. Digital Tools. 

 

INTRODUÇÃO  

A Pandemia da COVID-19, afetou todos os países e, para retardar a sua 

contaminação, foi preciso o uso de máscaras e álcool gel constantemente, o 

isolamento e distanciamento sociais, como citam os autores Leite; Lima; Carvalho, 

(2020). Devido a esse fenômeno, as escolas foram fechadas, sendo apenas mantidas 

as funções administrativas, enquanto os professores junto à coordenação pedagógica 

tiveram que se reinventar, utilizando ferramentas digitais para atender às 

necessidades da sala de aula virtual, com o auxílio dos ensinos híbrido e remoto. 

Diante desse contexto, surgem algumas problemáticas: a falta de formação 

continuada do professor; escolas sem estruturas para o contexto atual; e pais 

descomprometidos com o ensino-aprendizagem de seus filhos.  

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver métodos para serem 

trabalhados no novo modelo de ensino, especificamente nos anos iniciais do ensino 

fundamental que deve envolver os pais ou responsáveis, professor, aluno e 

coordenação pedagógica, e como objetivos específicos, analisar as dificuldades 

enfrentadas pelos professores, pais e alunos no novo contexto escolar; e mostrar 

como é possível desenvolver a autonomia e o senso crítico do aluno mesmo diante 

de um distanciamento social.  
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Este trabalho tem como objeto de estudo as ferramentas digitais que são 

estratégias de ensino utilizadas pelo professor para ampliar o ensino-aprendizagem 

do aluno. O fato que motivou esse estudo foi a praticidade e eficiência das ferramentas 

no processo educacional tanto para o educador quanto para o educando. Segundo 

BACICH; NETO; TREVISANI, (2015), esse ensino a distância tornou os alunos mais 

independentes e protagonistas do seu aprendizado, estimulando o estudante no 

desenvolvimento da autonomia e promovendo a ele uma preparação prévia daquilo 

que será abordado em sala.  

Com base nos autores da área de educação Bacich; Neto; Trevisani, (2015, 

p.191), “a tecnologia, de maneira geral, é um elemento facilitador da execução de 

qualquer trabalho: por meio dela abrem-se novos campos de ação, que podem ser 

realizados com menor esforço e melhores resultados”. Assim sendo, é mister a 

importância desses autores para esta pesquisa por discorrerem acerca de temas 

relacionados ao objeto de estudo proposto e a contribuição partindo de fatos e ações 

que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho. Esses teóricos apresentam em seu 

livro a presença da tecnologia na educação que permite ao aluno desenvolver a 

autonomia e ser protagonista do seu aprendizado.  

O corrente estudo aborda metodologia de natureza bibliográfica e qualitativa. 

Tem por finalidade compreender a importância das ferramentas digitais nas 

modalidades híbridas e remotas. O referencial teórico fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa centrou-se em Leite; Lima; Carvalho, (2020). Esses 

autores foram de fundamental importância para o desenvolvimento deste artigo, por 

tratar do objeto de estudo proposto no presente trabalho, o uso da tecnologia no 

contexto da pandemia. Esses autores ainda contribuíram para a elaboração de novos 

métodos de ensino para serem aplicados nas salas virtuais e físicas, a fim de garantir 

a permanência da educação de qualidade a todos independente do contexto no qual 

se encontra a sociedade. 

Bacich; Neto; Trevisani, (2015), esses escritores foram inseridos no corrente 

trabalho como norte, e inspiração para o desenvolvimento do mesmo, eles discorrem 

sobre o ensino híbrido e sua considerável contribuição à educação, esses escritores 

vêm realizando esse estudo antes mesmo do surgimento do coronavírus, logo, é 

evidente que esse modelo de ensino foi elaborado com o intuito de ser lançado nas 
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escolas como recurso de ensino-aprendizagem e de auxílio para o docente, visto que, 

o híbrido proporcionaria aos estudantes um espaço amplo e diversificado de 

conhecimento.  

Schlemmer (2020), complementou a base fundamental para a realização desse 

artigo, conceituando o ensino remoto e sua implantação emergencial nas escolas no 

ano de 2020. Schlemmer tratou de pontos cruciais do ensino remoto, portanto, em seu 

trabalho destacou a importância e eficácia desse ensino, no qual demonstrou 

conhecimento para com essa modalidade conhecida por poucos e assim, teve valor 

significativo para o corrido estudo. A fim de complementar a fundamentação teórica, 

serão utilizados também Papim; Roma (2021), Oliveira, (2020), Oliveira; Corrêa; 

Morés (2020), Alves (2020) e Santos; Dantas; Gonçalves; Holanda; Barbosa (2020).  

O presente trabalho discorrerá os seguintes tópicos: ensinos remotos e híbrido 

no contexto pandêmico; e os desafios dos docentes, alunos e pais na adaptação das 

ferramentas digitais. O primeiro tópico, apresentará os conceitos dos termos híbrido e 

remoto e seu contexto na educação, e o item seguinte vai analisar as dificuldades 

enfrentadas na educação para adaptação do ensino com o uso das ferramentas 

digitais.  

 

ENSINOS REMOTO E HÍBRIDO NO CONTEXTO PANDÊMICO 

Com base em Schlemmer (2020), a aula remota está associada ao 

distanciamento entre professor e aluno, ou seja, é o espaço entre eles, o aluno 

acompanha a aula em tempo real, denominada aula síncrona, porém em ambiente 

virtual pois, devido as circunstancias, não é permitido o contato físico, sendo assim o 

ensino remoto possibilita aos alunos assistir as aulas de suas residências. Para Papim 

e Roma (2021, p.116), “o Ensino Remoto acontece em situações emergenciais, 

geralmente por um período curto de tempo, pode apresentar-se de distintas formas, 

como aulas on-line, por correspondência, televisão, videoconferências, dentre outros”, 

esse ensino, foi lançado nas escolas de forma inesperada na perspectiva de não 

perder o ano letivo, especificamente o ano de 2020.  
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Por este motivo os professores, tiveram de se reinventar, e buscar capacitação 

constantemente, para adaptar-se às exigências do novo modelo de ensino. O docente 

para permanecer atualizado no âmbito escolar necessita da formação continuada, é 

por meio desta, que o profissional busca inovações e criatividade para continuar 

estimulando o querer aprender dos alunos. Nessa perspectiva, o profissional da 

educação deve estar aberto para novos aprendizados na sua área de atuação 

mantendo-se atualizado na inovação da sociedade. 

 O contexto atual das escolas tem sido aderir ao ensino híbrido para ampliar o 

espaço de ensino-aprendizagem, contribuindo na formação de cidadãos mais 

pesquisadores, críticos, participativos e autônomos. Por isso os educadores precisam 

de aperfeiçoamento no uso das ferramentas digitais, recurso que veio para ficar nas 

escolas e no mundo. Aquelas que vêm evoluindo na era digital, fazendo-se igualmente 

necessário que a formação constante para acompanhar as novas gerações ou ficará 

perdida. A capacitação do docente está diretamente ligada ao desempenho do aluno, 

quanto mais formação o professor tiver mais conhecimento ele transmitirá e 

consequentemente seu aluno terá um desenvolvimento maior. 

A falta de formação continuada do profissional da educação favorece o 

retrocesso deste no aspecto de inovação no meio social. Nesse contexto de aulas 

virtuais, fica evidente o despreparo dos docentes quanto ao manuseio das plataformas 

digitais. Partindo desse ponto, é crucial que as instituições educacionais ofertem 

formação continuada aos professores, por meio das secretarias de educação, para 

atender as demandas postas pela sociedade. Com a pandemia da COVID-19, a 

educação sofreu repentina mudança, pois não estava preparada: as escolas não 

tinham estruturas para essa realidade, muitos professores não tinham formação na 

área tecnológica, e famílias de classe baixa não tinha acesso à internet.  

De acordo com Oliveira (2020) as desigualdades sociais no âmbito escolar, 

aumentaram mediante ao uso da rede de internet, que ainda não é garantido a todos, 

posto isto, cabe a intervenção de políticas públicas para elaborar medidas cabíveis 

para esses cidadãos sem acesso à internet, e portanto, amenizar as desigualdades. 

Os alunos da escola pública em sua maioria são de interiores, alguns até tem celular, 

mas não tem acesso à internet, enquanto os demais alunos têm celular, computador, 

internet e professor de reforço escolar, que por sua vez, possui vantagem sobre 
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aqueles com menos oportunidade e possibilidade. Pensando nesse contexto, as 

escolas elaboraram apostilas impressas para amenizar as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos sem acesso à internet.  

O ensino virtual foi implantando nas escolas por causa da pandemia da COVID-

19, mas já era algo que estava em estudo e adaptação para ser lançado nas escolas 

muito antes desse acontecimento. As universidades já ministravam aulas híbridas, 

mas os governantes não investiram em recursos tecnológicos para as escolas, 

tampouco possibilitou o alcance da rede de internet para todos. Papim e Roma (2021, 

p. 21), por seu turno, asseveram que, ao considerar a efetivação do ensino remoto, 

convém “focar nas necessidades dos alunos, nos contextos de aprendizagem e na 

disponibilidade de acesso as ferramentas digitais”. Desse modo a escola deve 

elaborar apostilas impressas a fim de possibilitar aos alunos que não tem acesso à 

internet acompanharem os conteúdos didáticos, respondendo às atividades. Esta 

última deve ser devolvida ao professor para as devidas correções, evitando, dessa 

forma, que o discente seja ainda mais prejudicado.  

A partir dessa análise, é de suma importância destacar que o aluno do 1º ao 5º 

ano necessita do acompanhamento do docente para explicar o conteúdo e avaliar o 

seu desenvolvimento, mas sem o contato físico entre eles, avaliar o processo do 

educando fica complicado, visto que, o mesmo não possui os mesmos recursos de 

aprendizagem, com o distanciamento entre o educador e o educando, e os pais agora 

precisam dar assistência aos filhos nas atividades e conteúdo. Com isso, os alunos 

não obtêm o mesmo resultado, mas o professor não pode cobrar tanto do aluno diante 

dessa situação, assim é nítido a necessidade das aulas presenciais. 

Outro modelo de ensino adotado pelas instituições foi o híbrido, “Híbrido 

significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida, 

sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos” 

(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.41). O novo modelo de ensino requer muita 

disciplina e autonomia dos alunos, pois neste contexto ele é o autor da sua formação, 

assim precisa ser responsável e disciplinado para organizar o tempo de estudo, claro 

que com o auxílio dos pais ou responsáveis, pois, tratando do ensino nos anos iniciais, 

o discente ainda estar em desenvolvimento, portanto, os professores precisam 
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elaborar apostilas impressas para reforçar as atividades realizadas no ambiente virtual 

além de ser crucial no desenvolvimento motor. 

Esse modelo veio para auxiliar o docente e tornar o aluno o protagonista do seu 

aprendizado, além de promover mais interação e tempo na sala de aula, visto que, 

com a amplitude do ensino híbrido é possível estudar o conteúdo programático do 

professor antes de ir ao espaço escolar com a possibilidade de assistir a videoaulas, 

podcast, chat, acesso a livros digitais, dentre outras ferramentas disponíveis para o 

discente. Tal modelo deve permanecer no processo de transmissão do conhecimento 

para dar suporte as aulas presenciais e contribuir na formação de alunos críticos e 

autônomos “nesse sentido, o que queremos compartilhar é que o aluno, tendo a 

possibilidade de construir seu próprio conhecimento, por meio da sua autonomia, tira, 

pelo menos em parte, a total responsabilidade do professor pelo fracasso escolar” 

(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.103). Assim sendo, a família também é 

responsável pelo sucesso ou fracasso do aluno. 

No próximo tópico, o presente trabalho discorrerá sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes e pais de alunos nessas modalidades de ensino, levando 

em consideração a necessidade de utilizar as ferramentas digitais, o despreparo dos 

profissionais da educação, e a falta de compromisso dos pais para com a escola, além 

das condições financeiras das famílias que não tem recursos para incluir seus filhos 

nessa nova realidade, com isso, novas metodologias precisarão ser elaboradas para 

o alcance de todos. 

 

DESAFIO DOS DOCENTES, ALUNOS E PAIS NA ADAPTAÇÃO DAS 

FERRAMENTAS DIGITAIS 

Com o surgimento da COVID-19, a sociedade foi obrigada a se reinventar 

tecnologicamente para evitar que o mundo parasse. Partindo deste ponto, as escolas 

tiveram de correr contra o tempo para reestruturar o ambiente escolar e garantir aos 

estudantes a continuidade da sua formação, cujo, formatos de aula passaram a ser 

remoto e híbrido. Dessa forma surge diversos problemas: alunos sem acesso à 
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internet, a falta de capacitação dos professores, pais sem formação mínima para 

auxiliar os filhos nas atividades escolares, dentre outros fatores.  

Mediante esses problemas, tornou-se missão difícil para a escola levar o 

aprendizado a todos, todavia, o ano de 2020, foi marcado pela evasão escolar face as 

dificuldades enfrentadas pelas famílias de classe baixa especificamente, a escola 

buscou diversas formas para alcançar todos os alunos, por meio das aulas síncronas 

que acontecem em tempo real, e aulas assíncronas que são aulas gravadas para que 

o educando acompanhe os estudos no momento mais apropriado para ele, tendo em 

vista que alguns compartilham o celular com o irmão, ou usa o aparelho dos pais, além 

da rede wi-fi que na sua maioria é compartilhada.  

O professor precisou elaborar apostilas impressas tanto para complementar os 

conteúdos abordados, quanto para alcançar as pessoas que não tinham condições de 

recorrer às ferramentas digitais. Mesmo com essas possibilidades, alguns pais 

chegaram a cancelar a matricula dos filhos, alegando o déficit de aprendizagem 

destes ou até mesmo pouco tempo para ajuda-los nas atividades escolares. Essas 

alegações mostram a falta de comprometimento das famílias na construção do 

conhecimento dos seus pequenos. 

Com esses modelos de ensinos remoto e híbrido o discente dos anos iniciais 

precisa do auxílio dos pais mais do que nunca, para acompanhar as aulas, manusear 

as ferramentas digitais, responder as atividades e revisar os conteúdos. Partindo do 

que foi mencionado, surge a pergunta: os pais agora fazem o papel do professor? 

Não, os pais dão assistência ao professor. A função do docente é planejar e elaborar 

as aulas; apresentar e explicar os conteúdos para o aluno; e desenvolver no aluno a 

capacidade de aprender a aprender. Aos pais cabe revisar e desenvolver as 

atividades abordadas pelo professor porquanto, o que nos faz aprender algo é a 

prática constante, portanto, os pais não estão no lugar do professor, mas no lugar 

deles que é o de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. 

A falta de formação de professores em relação ao uso das tecnologias digitais 

implicou em uma educação duvidosa no cenário pandêmico, pois, com a falta de 

conhecimento por parte dos membros da escola sobre a modalidade online, gerou um 

constrangimento nos alunos e pais, visto que, a escola ainda não estava preparada 
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para essa reviravolta digital, e a insegurança dos profissionais no início era óbvia, o 

que causou a desconfiança em alguns responsáveis. Segundo dados analisados por 

Leite; Lima e Carvalho (2020, p. 12), os maiores problemas enfrentados no processo 

de ensino-aprendizagem estão concentrados no fato de “no contexto da pandemia, 

[...] 86,1% declararam ser a falta de domínio do professor com as tecnologias” (LEITE; 

LIMA; CARVALHO, 2020, p.12).  

“Na modalidade online, os professores precisam abordar elementos ligados ao 

cotidiano dos alunos, [...] assim como instigar motivações que os mobilizem a 

aprender em caráter colaborativo (família-aluno; professor-aluno e aluno-aluno).” 

(OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020, p. 5). Desse modo, fica nítido que o 

acompanhamento da família promove aos alunos, segurança, elevação da autoestima 

e o desejo de se dedicar ainda mais aos estudos como forma de recompensar à família 

e ao professor.  

Outro fator que provocou desespero nos pais devido ao fechamento das 

escolas foi o de participar mais do processo de ensino dos filhos, entretanto em 

ambiente virtual o que os preocupou ainda mais em relação ao despreparo e acesso 

as plataformas digitais. Para a criança é muito mais divertido ir à escola e socializar-

se com a tia/ tio e amiguinhos, do que estar sentado em uma cadeira olhando para a 

tela do celular ou computador, além da aula ser mais cansativa e menos atrativa para 

os pequenos. Embora não havia uma outra forma de contato entre docentes e 

discentes, o profissional precisou readaptar seus métodos de ensino para atender às 

demandas provocadas pela COVID-19. Diversas ferramentas foram adequadas para 

esse novo padrão de educação como google meet; google forms, google classeroom, 

whatsapp dentre outras ferramentas que possibilitaram a continuidade do ensino. 

Mediante a esse contexto Alves (2020), relata alguns problemas: 

Outros problemas enfrentados pelos pais, referem-se a: a) ausência de 

computadores em suas casas, já que utilizam os dispositivos móveis para acessar a 

rede internet; b) a falta de experiência com a interface das plataformas que vem sendo 

utilizadas para os encontros virtuais, como Google Meet, Teams, Zoom, entre outros; 

c) a dificuldade em mediar as atividades que seguem a sequência prevista para as 

aulas presenciais, exigindo dos pais conhecimento e estratégias para ensinar aos 
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filhos os conteúdos que são cobrados e não ensinados pelos professores. (ALVES, 

2020, p.356). 

O google meet, é uma ferramenta utilizada como sala de aula virtual com a 

capacidade de apresentar slides, manter interação com a turma por meio de vídeo 

chamada ou chat. Para a realização dessa aula, o professor cria um link e disponibiliza 

para os alunos para que eles participem da aula utilizando um e-mail institucional ou 

pessoal que permite ao docente reconhecer o aluno para autorizar a sua participação 

na aula, esta aula só poderá ser finalizada assim que o educador autorizar.  

 

A plataforma zoom também foi aplicada como sala virtual, porém com menos 

restrição se comparada ao google meet, por este motivo algumas escolas não optaram 

pelo uso do zoom, pelo fato de terceiros terem acesso à essa ferramenta e interferir 

na aula, sendo que essa plataforma para ser acessada necessita de link, porém o 

professor não tem o controle das pessoas que entram na sala virtual, pois somente 

pede para que o aluno coloque o primeiro nome, porém, cada indivíduo escolhe o 

nome de seu interesse e quando terceiros participam podem apropriar-se de nomes 

fakes, somente para importunar a turma. 
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O Mentimeter é uma ferramenta interativa, utilizada pelos professores a fim de 

promover uma aula mais atrativa, participativa e lúdica, por trazer conhecimento sobre 

conteúdos abordados em sala. Essa ferramenta é caracterizada como uma espécie 

de mapa mental, no qual o docente elabora perguntas para os alunos responderem 

por meio de palavras-chave, gerando uma nuvem de palavras que por fim, o professor 

junto com a turma irá formular uma única resposta através do conhecimento obtido 

pela turma. “Esses recursos foram sugeridos para contribuir no desenvolvimento de 

aulas mais dialógicas, no que se refere a atividades pedagógicas e avaliações.” 

(OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020, p. 13). 
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As ferramentas digitais de ensino são elementos utilizados para ampliar o 

espaço interacional entre aluno-professor, proporcionando dinamismo na sala e 

estimulando o aluno a buscar aprender a manusear a ferramenta e ao mesmo tempo 

relembrar o conteúdo didático. O professor, para dinamizar suas aulas pode utilizar 

vídeos sobre o conteúdo, dinâmicas, jogos produzidos por ele ou pelos próprios 

alunos pelas plataformas digitais. Os autores, Santos; Dantas; Gonçalves; Holanda; 

Barbosa (2020), citam alguns exemplos de aplicativos digitais educacionais: 

No período suplementar, 63% dos professores fizeram uso de 

aplicativos/plataformas interativas para personalizar as aulas/atividades, com o intuito 

de torná-las mais motivadoras para a aprendizagem dos alunos. Foram então 

utilizados recursos para gamificação através das plataformas do Mentimeter, Kahoot, 

Nearpod, e de conteúdos multimídias como lives no Instagram, Youtube, além de 

outras plataformas mais utilizadas pelos docentes nesse período como Google Meet, 

Jitsi Meet, Skype e Moodle Classes. Ferramentas estas, essenciais para o ensino 

remoto, pois torna as aulas online mais atrativas, contextualizadas e produtivas para 

os estudantes. (SANTOS; DANTAS; GONÇALVES; HOLANDA; BARBOSA, 2020, 

p.6). 

A tecnologia foi criada para facilitar e evoluir o desenvolvimento da sociedade, 

buscando meios de aproximação entre as pessoas de todo o mundo e conectando-as 

para o avanço econômico e cientifico. De modo igual, foi implantada as ferramentas 

digitais nas escolas, como recurso pedagógico e facilitador da aprendizagem por ser 

um instrumento que atrai a juventude e desperta a curiosidade. O método de ensino 

tradicional está cada vez mais distante da realidade, uma vez que, a educação era 

centrada no professor e isso precisou ser mudado. O mundo precisava de pensadores 

críticos e não de réplicas, no atual contexto a educação é voltada para o aluno, e o 

seu conhecimento é fundamental para a construção de um novo olhar social, logo, o 

ensino deve estar relacionado a realidade do aluno e buscando desenvolver as 

competências e habilidades dos mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No primeiro tópico deste trabalho, foi analisado o significado e a importância 

dos ensinos remoto e híbrido no contexto educacional e pandêmico, e partindo desse 

pressuposto resultou que essas modalidades de ensino proporciona ao discente, 

autonomia, senso crítico e maior desenvolvimento de aprendizagem, visto que, seus 

recursos de informação foram ampliados e adaptados para o uso exclusivo do aluno. 

Ainda nesse corrente tópico, foram destacadas as seguintes problemáticas: a falta de 

formação continuada do docente; alunos sem acesso a rede de internet; e pais 

descomprometidos com o ensino-aprendizagem dos filhos.  

No segundo tópico do artigo, ressalta pontos fundamentais do trabalho para 

defender o uso das ferramentas digitais inseridas no ensino online, e relata alguns 

problemas enfrentados pelos professores, alunos e pais na adaptação dessas 

ferramentas de forma inesperada. Embora tenha sido uma mudança imediata, as 

ferramentas digitais de ensino tornaram-se crucial para o processo de formação 

discente, por este motivo esse modelo de ensino deve permanecer no meio 

educacional, tanto para inovar o ensino, quanto para acompanhar o desenvolvimento 

da sociedade atual. 

Este trabalho buscou analisar pontos positivos e negativos provocados pela 

pandemia da COVID-19 nas unidades de ensino, especificamente nos anos iniciais 

do ensino fundamental das escolas públicas. O estudo mostrou importância da 

formação continuada dos docentes para a área da tecnologia dado que, as aulas 

remotas e hibridas perdurar-se-ão no processo de ensino- aprendizagem por toda 

vida. 

As dificuldades enfrentadas pela família e pela escola são fatores que precisam 

de políticas públicas para serem solucionados como a implantação de rede de internet 

em lugares de difícil acesso, ampliar a estrutura tecnológica nas escolas e inserir 

técnicos de informática para auxiliar professores e alunos na utilização das 

ferramentas digitais. Esse tema foi escolhido por fazer parte do contexto em que se 

encontra a sociedade atual e que por este motivo, precisa de estudos para seu 

desenvolvimento de forma eficaz para atender as demandas causadas pela 

pandemia. 
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O presente trabalho obteve como resultado a eficácia das ferramentas digitais 

no processo de ensino aprendizagem, sendo consideradas um recurso facilitador do 

ensino e espaço de interação entre aluno-aluno, aluno-professor e aluno-família. Essa 

modalidade online não deverá substituir o ensino presencial, mas complementar, 

dando suporte aos professores e alunos além de ampliar o aprendizado de diversas 

maneiras, como bate-papo, livros digitais, vídeo aulas, interação com a turma para 

tirar dúvidas e debater conteúdos, atividades avaliativas em grupos pelas plataformas 

zoom e meet, dentre outras, e manter-se conectados com o aprendizado em diferentes 

espaços.  

 

REFERÊNCIAS  

ALVES, Lynn. Educação remota: entre a ilusão e a realidade. Interfaces científicas – 
Aracaju - V.8 – N.3, p. 348-365, 4 jun. 2020. –Disponível em < 
https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9251. Acessado em: 29 jan. 2021. 

BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; TREVISANI, Fernando de Mello. Ensino 
híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação [recurso eletrônico]. Porto Alegre, 
ed. Penso, 2015. 

LEITE, Nahara Morais; LIMA, Elidiene Gomes Oliveira de; CARVALHO, Ana Beatriz 
Gomes. Os professores e o uso de tecnologias digitais nas aulas remotas 
emergenciais, no contexto da pandemia da COVID-19 em Pernambuco. 
Pernambuco, rev. Em Teia_vol.11-número 2_2020. 

OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de. Escolas em quarentena: o vírus que nos 
levou para casa. 1. ed. Londrina, PR: Editora Madrepérola, 2020. 

OLIVEIRA, Raquel Mignoni de; CORRÊA, Ygor; MORÉS. Andréia. Ensino remoto 
emergencial em tempos de COVID-19: formação de docente e tecnologias digitais. 
Rev. Int. de Form.de Professores (RIFP), Itapetininga, v. 5, e020028, p. 1-18, 2020. 

PAPIM, Angelo Antonio Puzipe; ROMA, Alessandra Ferreira Di. Educação em 
tempos de pandemia: novas fronteiras do ensino e da aprendizagem [recurso 
eletrônico] Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2021.  

SANTOS, Vanide Alves de; DANTAS, Vagner Ramos; GONÇALVES, Anna Beatryz 
Vieira; HOLANDA, Beatriz Meireles Waked de; BARBOSA, Adriana de Andrade Gaião 
e. O uso das ferramentas digitais no ensino remoto acadêmico: desafios e 
oportunidades na perspectiva docente. Centro cultural de exposições Ruth Cardoso- 
Maceió-AL, 2020. 



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

SCHLEMMER, António Moreira, J. Por um novo conceito e paradigma de 
educação digital onlife. Revista UFG, v. 20, n. 26, 13 maio 2020. Disponível em < 
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/63438. Acessado em: 29 jan. 2021. 

  



 

 

CADERNO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO- 

PEDAGOGIA 

Ano 2021 2 

RELAÇÃO AFETIVA PROFESSOR/ALUNO: COMO A FALTA DE AFETIVIDADE 
AFETA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM? 

 

Vivian Correia Farias de Souza91 
Orientadora: Sara Rogéria Santos Barbosa92 

Coorientadora: Marcela Montalvão Teti93 

 

RESUMO 

As interações afetivas no âmbito escolar vêm evoluindo de forma positiva. A 
afetividade, segundo Henri Wallon, incluída na relação professor/aluno, constitui-se 
de elementos inseparáveis no processo da construção do conhecimento. Em resumo, 
a docência está associada à afetividade e às práticas pedagógicas. Diante deste 
cenário do sistema escolar do século XXI, é notório observarmos uma mudança 
comportamental entre educador e educando. O presente artigo tem como objeto de 
estudo realizar uma análise sobre a importância da relação afetiva professor/aluno no 
processo de ensino-aprendizagem. Esse estudo tem o objetivo de analisar as 
consequências sofridas pelo aluno na falta de afeto por parte do docente. A pesquisa 
é de caráter bibliográfico, com base em artigos, livros, e surgiu da seguinte pergunta: 
“Como a falta da afetividade entre educador/educando afeta no processo de ensino-
aprendizagem?”. Analisando esses aspectos, baseados nas pesquisas, observamos 
a diferença da relação entre discentes e docentes no cenário educacional passado e 
atual, e como essa mudança interfere de forma favorável no processo construtivo de 
aprendizagem fundamental dos alunos. 

Palavras-chave: Afetividade. Educação. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT/RÉSUMÉ/RESUMEN  

Affective interactions in the school environment have been evolving in a positive way. 
Affection, according to Henri Wallon, included in the teacher/student relationship, 
constitutes inseparable elements in the knowledge construction process. In short, 
teaching is associated with affectivity and pedagogical practices. Given this scenario 
of the 21st century school system, it is notorious to observe a behavioral change 
between educator and student. The present article has as object of study to carry out 
an analysis of the importance of the affective relationship between teacher/student in 
the teaching-learning process. This study aims to analyze the consequences suffered 
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by the student in the lack of affection on the part of the teacher. The research is 
bibliographical in nature, based on articles, books, and arose from the following 
question: “How does the lack of affection between educator/student affect the 
teaching-learning process?”. Analyzing these aspects, based on research, we observe 
the difference in the relationship between students and teachers in the past and current 
educational scenario, and how this change favorably interferes in the constructive 
process of fundamental student learning. 

Keyword/Mots clefs/Palabras clave/: Affection, Education, Learning.  

 

INTRODUÇÃO 

A afetividade está ligada ao desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo 

(GALVÃO, 1995), sendo assim, a afetividade acompanha o indivíduo desde o seu 

nascimento e perdura por toda a vida, contribuindo na formação social do mesmo. No 

âmbito escolar ainda há docentes que não praticam o ato do afeto para com seus 

discentes, possibilitando um rompimento no diálogo e no distanciamento entre eles, 

desse modo, a falta de afeto pode ocasionar um bloqueio no processo de ensino-

aprendizagem do aluno, pelo motivo de associar a falta de afeição à rigidez.  

Este trabalho tem como objeto de estudo a importância da relação afetiva 

professor/aluno no processo de ensino-aprendizagem. E tem como objetivo geral 

analisar as consequências sofridas pelo aluno na falta de afeto por parte do docente, 

seus objetivos específicos visam, compreender a metodologia usada no cenário 

passado e o atual e mostrar a progressão da relação professor/aluno nesse percurso. 

O tema proposto teve como motivação uma experiência vivenciada por um familiar 

próximo, que passou por um constrangimento produzindo um bloqueio na 

aprendizagem do próprio. 

De acordo com Pessoa (2000), a afetividade é o processo de construção do 

indivíduo, podendo levar ao sucesso ou ao fracasso da criança no processo de ensino-

aprendizagem. É de suma importância enfatizar a afetividade dentro da sala de aula, 

possibilitando um ambiente acolhedor e descontraído. A criança vê no professor uma 

figura de inspiração que ela deseja seguir, quando o educador busca tratar a criança 

respeitando a sua singularidade e deixando-a interagir com a turma, faz com que ela 

se sinta importante naquele meio, despertando assim o interesse na construção do 

conhecimento. Por outro lado, a falta de atenção no aluno pode gerar um conflito 
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emocional, fazendo a criança pensar ser incapaz de aprender, além de proporcionar 

uma imagem negativa desse profissional. 

Os autores principais deste trabalho são Galvão (1995); Pessoa (2000). Galvão 

relata em seu livro os estágios da afetividade e a sua importância na sociedade e 

critica o autoritarismo no ambiente escolar, para ele o aluno precisa de atenção e afeto 

para obter melhor desempenho. “Como professor, discordava dos autoritários 

métodos empregados para controle disciplinar, bem como do patrulhamento clerical 

exercido sobre o ensino, o qual levava, segundo suas palavras, ao obscurantismo e à 

desconfiança”. (GALVÃO, 1995, p.11).  

Segundo Pessoa (2000, pg. 98), “Os educadores esquecem que a afetividade 

permeia todo processo educacional e, muitas vezes, preocupam-se apenas com o 

conteúdo e com metodologias modernas. É a qualidade do dialogo afetivo que se 

estabelece entre educador e educando”. Desse modo, a autora afirma que o afeto 

deve existir em todo o processo de ensino-aprendizagem e que cabe ao professor 

interagir com a turma adaptando o conteúdo à realidade desta. 

O presente artigo está divido em dois tópicos. O primeiro para contextualizar a 

afetividade no processo de ensino-aprendizagem, de acordo com a visão de alguns 

teóricos. Já o segundo tópico irá abordar a importância da relação afetiva entre 

professor/aluno. Este trabalho tem como finalidade entender quais os impactos que a 

falta de afetividade causa no indivíduo e como ela influencia de forma positiva na 

aprendizagem do mesmo. A metodologia é de caráter bibliográfico, com base em 

artigos, livros, e surgiu da seguinte pergunta: “Como a falta da afetividade entre 

educador/educando afeta no processo de ensino-aprendizagem? ”. 

 

CONTEXTUALIZAR A AFETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

“A afetividade é um composto fundamental das relações interpessoais. Através 

dela o trabalho escolar pode ser mais bem direcionado. Servindo ainda de meio para 

a construção do conhecimento do discente e para o processo da aprendizagem. ” 

(SANTOS; JUNQUEIRA; SILVA, 2016, pg. 3). A Afetividade é responsável por 
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acompanhar o indivíduo desde o seu nascimento e perdura por toda a sua vida, ela 

está diretamente ligada à sua vida social e educacional e, proporciona o sentimento 

de bem-estar, provocando a elevação da autoestima e da autoconfiança. A ausência 

da afetividade pode impactar de forma negativa na vida do cidadão causando uma 

desmotivação, desvalorização, complexo de inferioridade, podendo gerar mudança de 

humor e prejuízo nas relações interpessoais. 

A afetividade é a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo 

ou querido. É o estado psicológico que permite ao ser humano, demonstrar os seus 

sentimentos e emoções a outro ser ou objetos.” (BADIN, 2015. pg.15). Dessa forma, 

afetividade é um conjunto de sentimentos bons que se tem por alguém ou algo, e é 

passado quando se tem confiança por aquela determinada pessoa, sentindo-se 

sempre seguro em demonstrar carinho, cuidado, amor e entre outros, sendo assim, 

“A afetividade é uma diligência mais abstrusa, vivida por qualquer ser humano e tem 

início, a partir do momento em que um sujeito se liga a outro, pelo amo e pelo medo 

da perda” (BADIN, 2015. pg.15). A afetividade é constituída por uma série de questões 

que age na vida do ser humano desde o princípio de forma positiva ou negativa, 

afetando as suas relações no meio social. 

Nesse contexto, nota-se que “quando os pais se fazem presentes, mostrando 

interesse pelo filho, pela escola, pelo que ele está aprendendo, [...], pelos seus 

progressos e necessidades, as crianças apresentam maior motivação para aprender, 

pois se sentem orgulhosas de seus feitos. (PAULA; FARIA, 2010, pg.4). O afeto 

possibilita elevar a autoconfiança da criança, por meio do estímulo dos pais no ato de 

reconhecimento na evolução do desenvolvimento da criança, isso contribui de forma 

positiva no processo de ensino-aprendizagem do aluno, pois esse afeto familiar 

permite que a criança tenha mais segurança no meio social.  

A afetividade apresenta três momentos marcantes: emoção, sentimento e 

paixão. Emoção [...], é o recurso de ligação entre o orgânico e o social: estabelece os 

primeiros laços com o mundo humano e, através deste, com o mundo físico e cultural. 

Sentimento é a expressão representacional da afetividade não implica reações 

instantâneas e diretas como na emoção. Tende a reprimir, a impor controles que 

quebrem a potência da emoção. Paixão revela o aparecimento do autocontrole como 

condição para dominar uma situação. Para tanto, configura a situação (cognitiva), o 
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comportamento, de forma a atender as necessidades afetivas. (ALMEIDA; 

MAHONEY, 2007, pg. 17,18). 

Sendo assim, o primeiro momento apresenta o contato da criança no meio 

social, a criança sente o afeto por meio do abraço, da fala, ou seja, a atitude acontece 

de imediato diferente do sentimento que busca uma reflexão antes do agir, 

controlando a emoção. E no terceiro a paixão está acima da emoção e do sentimento 

pois está voltada para o autocontrole cognitivo. Desse modo, a afetividade é o ato de 

reconhecer a capacidade do ser humano, por meio, da valorização, motivação e 

autoconfiança. De acordo com Mello e Rubio (2013), o ser humano que vivencia o 

afeto tem mais facilidade para resolver problemas da vida, e torna-se mais solidário, 

logo este coloca-se no lugar do outro, reflete antes de agir e dominar suas emoções, 

sem perder a razão. 

Assim como no meio social a afetividade tem um papel muito importante no 

âmbito escolar, pois é na escola onde a criança aprende algumas lições sobre a vida, 

como por exemplo o ato de compartilhar, se expressar, valorizar o outro, dando 

atenção e incluindo o amiguinho nas brincadeiras e rodas de conversa, fazendo com 

que ele se sinta bem naquele ambiente, assim como, quando a criança tem a atenção 

e o devido cuidado por parte do professor ela se sente acolhida e isto, faz com que 

ela aprenda com mais vontade e facilidade, pois quando ela tiver alguma dúvida, ela 

vai saber que pode contar com o docente para ajudá-la. Acerca disto, Reginatto (2013) 

nos faz refletir: 

Os educadores precisam compreender que encontram todos os dias 

vários olhinhos à procura de um fio de esperança, de um motivo para 

resgatar a alegria pela vida e pelo aprendizado, e as vezes acabam 

deixando de fazer simples gestos que poderiam ser de grande valia 

para quem tem tão pouco em termos afetivos. [...] Uma pequena 

conquista reconhecida pelo professor pode significar muito na vida de 

um aluno que não tem nenhum tipo de reconhecimento por parte da 

família. Isso contribui para que ele se sinta importante e útil na 

sociedade. (REGINATTO, 2013, pg. 7,8). 

A educação da criança nem sempre foi assim com esse olhar afetivo, atencioso, 

onde a criança é vista como criança e a educação é voltada para ela, sabemos que a 

educação vem passando por um longo processo de transformação, que nos séculos 

passados a afetividade não existia nem por parte da família, nem por parte da escola, 

o professor tinha uma ideia de que ensinar é apenas passar conteúdos, não se 
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importava se as crianças estavam bem, se estavam aprendendo, muitos menos se 

preocupavam em conhecer o contexto daquele aluno. Mas com o desenvolvimento da 

escola, ensinar está relacionado a conhecer o aluno, transmitir conhecimento e 

afetividade, e desenvolver as habilidades dos discentes independente da sua faixa 

etária para assegurar a estes o direito de cidadãos críticos.  

A criança durante um longo tempo passou por vários maus-tratos na escola, 

como por exemplo o tempo da palmatória, ficar de joelhos nos grãos de milho, ficar 

de costas para a parede, dentre outros castigos que eram aplicados pelo professor. 

Antes do século XII, as crianças eram tratadas como adultos em miniaturas, portanto 

não havia um ensino diferenciado respeitando a faixa etária do indivíduo, todos eram 

colocados em uma mesma sala de aula, utilizou-se uma única linguagem e uma 

mesma forma de tratamento social, logo a escola e o afeto não andavam lado a lado, 

o que contribui para a formação de uma pessoa rude, insegura, com baixo autoestima 

dentre outros fatores. De acordo com o que foi mencionado Henick e Faria (2015), 

afirmam que: 

Neste período, a única diferença entre o adulto e a criança era o 

tamanho, a estatura, pois assim que apresentavam certa 

independência física, já eram inseridas no trabalho, juntamente com 

os adultos. Os pais contavam com a ajuda de seus filhos para realizar 

plantações, a produção de alimentos nas próprias terras, pescas, 

caças, por isso, assim que seus filhos tinham condições de se 

manterem em pé, já contribuíam para o sustento da família. Com 

essas condições, não passavam pela fase de brincar, estudar e se 

divertir como ocorre com crianças da sociedade atual, ou seja, não 

experimentavam o período da infância e juventude. A educação 

escolar era apenas de técnicas, de aprender o como fazer, assim, a 

criança tinha sua formação em meio aos adultos, realizando as 

mesmas tarefas que eles, carregando as mesmas quantidades que 

eles, sem diferenciação alguma. (HENICK; FARIA, 2015, p.3). 

Ainda segundo os autores Henick e Faria (2015), é a partir do século XV que 

vai surgir um novo olhar para a criança, a mesma vai deixar de ser vista com adulto 

em miniatura e passará a ser vista como um ser que necessita de afeto, de cuidados 

e de uma atenção diferenciada, e é diante disso que entra a fase da paparicação, 

dentro desta fase todas as crianças sem distinção passam a receber afeto. Nessa 

nova fase da infância, a criança é vista como uma distração para os adultos, pois elas 

os fazem se divertir. Mesmo com todas essas mudanças ainda havia um lado ruim 

sobre isso, pois algumas pessoas eram contra esse novo conceito da infância.  
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A mudança de tratamento com a criança causou desconforto nos indivíduos por 

se tratar de um novo contexto social, visto que, sua forma de vida foi modificada. 

Nesse sentido, a infância passou por diversos processos até chegar ao conceito atual, 

onde temos uma forma de tratamento adequada a sua faixa etária, respeitando 

sempre a sua singularidade nos aspectos de fragilidade, de pureza, de afeto, com isso 

essa fase de paparicação não se resumi ao mimo, mas ao cuidado e atenção 

redobrada para a criança. 

 

NÃO SOU IRMÃ DOS SEUS PAIS, MAS PODE ME CHAMAR DE TIA 

 “A relação professor e aluno deve ser consistente e baseada na compreensão 

e confiança mútuas, refletindo-se, consequentemente, na prática pedagógica e na 

aprendizagem respectivamente. ”(MEDEIROS, 2017, pg. 5). É através do diálogo que 

o professor cria laços afetivos com o aluno, pois é por meio dele que o docente 

conhecerá a realidade desse e assim cada vez mais construirá uma relação de 

amizade e confiança. O simples gesto do professor ao conversar com seu aluno sobre 

o seu bem-estar gera no aluno a sensação de ser importante, estimulando-o a interagir 

mais com o professor e ter uma motivação para ir à escola.  

Outro gesto fundamental é do professor elogiar a progressão e desempenho 

do aluno elevando a sua autoestima e o seu interesse pela aprendizagem e do aluno 

também reconhecer o esforço do professor de transferir afeto fazendo assim, uma 

troca de afeição. O afeto não está diretamente relacionado apenas ao carinho, mas à 

atenção, ao cuidado, à admiração, quando uma criança chama o professor/a de tio/a 

ela ver no profissional alguém muito importante e próximo do seu meio familiar, 

alguém que ela tem como exemplo a seguir.  

A convivência diariamente faz com que o aluno tenha essa atitude, ou seja, 

uma forma de afeto por parte de aluno para com o professor, o que também é muito 

favorável para a sua aprendizagem, pois o aluno vai à escola todos os dias motivado 

para receber um abraço, uma palavra de consolo, além de ter a ciência de que ele irá 

encontrar uma pessoa que vai transmitir conhecimento e ao mesmo tempo valorizar 

os seus feitos e não somente apontar seus defeitos. “É preciso ver e elogiar coisas 

boas, pois o comportamento é seguido de consequências positivas, assim o educando 
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se sente mais otimista sentindo seu esforço valorizado, podendo melhor atuar nos 

ambientes que frequenta”. (XAVIER, 2014, pg. 13). Dessa forma destaca-se: a 

pontualidade do aluno; a participação nas aulas; o desempenho nas avaliações, 

dentre outros. “Vivenciar a afetividade do ambiente educacional, é fundamental para 

que as crianças possam interpretar o mundo de uma forma mais sensível, atribuindo 

valores a si mesmas e ao próximo, no intuito de contribuir para um mundo mais 

humano”. (MEDEIROS, 2017, pg. 13). 

Um exemplo disto, foi retratado na novela Carrossel, apresentada na emissora 

SBT, na qual descrevia a boa relação entre os alunos do 3º ano dos anos iniciais, que 

foi adquirida após a chegada da professora Helena, uma personagem que 

representava uma professora de pulso firme e determinada, mas que ao mesmo 

tempo era doce, afetiva, meiga e entre outras características, ela sempre estava 

disposta a conhecer a realidade do aluno para aplicar métodos de ensino de acordo 

com o seu contexto, como estratégias de aproximar-se da turma e tornar as aulas 

mais participativa, além de ressaltar a importância do cuidado e do afeto que ela tinha 

para com os alunos.  

Através do seu cuidado com a turma ela transmitia confiança e sempre buscava 

valorizar as habilidades dos alunos, mesmo, quando até eles não tinham noção da 

sua capacidade, muita das vezes os alunos não tinham apoio da família e o papel que 

ela representava era de motivar os pais sobre a necessidade de valorizar aquilo que 

a criança tem de melhor, porque consequentemente quando as suas qualidades são 

elevadas, ela se sobressai aos seus defeitos 

Outro exemplo fictício é o dos filmes de Harry Potter, um garoto órfão que é 

criado pelos tios e desde então não recebia nenhum tipo de afeto, vivia sempre pelos 

cantos, enquanto todo amor e carinho era destinado ao filho do casal, seu primo. Até 

que quando completou a idade de 11 anos foi chamado para uma escola de magia, 

na qual foi bem acolhido pelo diretor, que tinha um carinho muito grande por Harry, 

por saber que mesmo ele carente de afeto, ele sempre demonstrava carinho pelas 

pessoas, lá fez amigos e a partir disso começou a se sentir importante, pois ele via a 

sua escola como o seu lar, ele passou a ter a noção de como ele podia ser forte e 

corajoso pelo fatos das pessoas acreditarem no seu potencial e sempre o 

incentivando. 
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Mediante o que foi citado sobre o professor e a sua importância na 

aprendizagem do aluno, vale ressaltar também que antes de ser um profissional ele é 

um ser humano, que também necessita de afeto, o professor deve estar preparado 

psicologicamente todas as vezes que entra na sala aula, para que os seus problemas 

pessoais não causem um mal-estar na sua relação com os discentes e na educação 

dos mesmos. “O docente faz parte da sociedade, é influenciado e influência todos os 

que atravessam o ciclo de escolarização, além de, com sua atividade, pode incentivar, 

encorajar e promover a cidadania entre os alunos.” (SOARES, ABRÃO, 2015, pg. 3). 

O professor é uma pessoa muito importante para a sociedade, é um profissional 

que carrega uma responsabilidade enorme, pois é através da mão do professor que 

passa todas as outras profissões. Como já foi citado, antes de ser um profissional o 

docente também necessita de afeto, de atenção e cuidados, logo, da mesma forma 

que o aluno quando bem tratado sente-se confiante em está naquele ambiente com o 

professor, isso funciona da mesma forma para com o educador, se o discente 

reconhece o seu esforço em estar ali todos os dias, ensinando-o , fazendo questão de 

ressaltar as suas qualidades, o seu bom desempenho dentro da sala de aula, esses 

reconhecimentos contribuem para a valorização do profissional da educação e gera 

um sentimento de gratidão neste, visto que, os seus objetivos foram alcançados, e 

com isso vem o ânimo de sempre procurar fazer mais e mais pelo seu aluno, porque 

o professor e o aluno estão agindo de forma recíproca. 

Neste contexto, cabe ressaltar que na mesma proporção que é dada a 

valorização do profissional para alavancar a sua carreira o “não reconhecimento” da 

sociedade para com este, desestimula o seu desempenho, sendo assim, não é só o 

“não reconhecimento” do aluno que deixa o professor sem ânimo para exercer sua 

função. Sabendo que esta profissão não é valorizada e nem valorada da forma que 

deveria, o educador tem uma luta constante dentro da sociedade para conquistar os 

seus direitos e isso é algo que pode desmotivá-lo a estar à frente da sala de aula, 

além de promover um desgaste na sua saúde mental. De acordo com Soares e Abrão 

(2015), o educador não deve abater-se ao desestímulo provocado pela desvalorização 

salarial, pois é ele o responsável por levar informações, às crianças e jovens, sendo 

visto, por estes como referência, por este motivo o professor deve manter o equilíbrio 

da sua saúde, procurando meios que distancie o estresse, o desgaste físico e 

emocional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou o tema, a relação afetiva professor/aluno: como 

a falta de afetividade afeta no processo de ensino-aprendizagem? Esse tema mostra 

que a afetividade é algo essencial na vida do cidadão e o acompanha desde o seu 

nascimento e perdura por toda a sua vida, ela é importante para o desenvolvimento 

do indivíduo no meio social e educacional. A afetividade deve ser trabalhada na escola 

como forma de aproximar não só aluno do professor, mas todos que fazem parte 

daquele ambiente, além de quebrar paradigmas de que a escola é espaço de 

transmitir e absorver conteúdos didáticos, escola é também lugar de interação social, 

na qual é debatido contexto escolares e não escolares, a fim de abranger o 

conhecimento e a capacidade dos discentes em relação à sociedade. A pesquisa 

alcançou o objetivo apontado, no qual o referencial teórico afirma a importância da 

inserção da afetividade no ambiente escolar e as consequências causadas pela sua 

ausência, como desmotivação, desvalorização, complexo de inferioridade, mudança 

de humor e prejuízo nas relações interpessoais.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário pesquisas bibliográficas 

com base em artigos, livros e revistas, no qual tiveram um vasto leque de informações 

sobre o tema abordado, de maneira clara e objetiva, abordando uma linguagem de 

fácil compreensão. Os autores compactuam de uma visão positiva em relação ao afeto 

no ambiente escolar e social, mostrando sempre a sua contribuição para 

aprendizagem significativa do aluno, de modo que a escola e a afetividade devem 

estar em conjunto. 

Essa temática enfatiza a necessidade da pesquisa e aprofundamento dos 

estudantes da pedagogia em prol da prática do afeto para o desenvolvimento 

educacional e social do indivíduo, o afeto na escola possibilita a elevação da 

autoestima e da autoconfiança por meio deste dois fatores o educando e o professor 

são beneficiados, pois há uma troca recíproca de saberes, aprendizados e cuidados, 

tornando o profissional não só um transmissor de conhecimento, mas um ser humano 

sensível e merecedor de reconhecimento. O estudo prévio dessa temática prepara o 

docente para uma melhor atuação dentro e fora da sala de aula, visando que o afeto 
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leva a uma aproximação interior com o indivíduo, possibilitando conhecer os aspectos 

sociais e emocionais do mesmo.  
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