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RESUMO
Este artigo reflete os motivos da ausência dos negros
escravos enquanto categoria étnica na literatura acerca da região
de Canudos, desde seu povoamento, até sua queda. Amparado
basicamente em depoimentos de filhos e netos dos
contemporâneos à Guerra, tendo em vista principalmente a
dificuldade em obter documentação pertinente ao tema o que
caracteriza historicamente e parcialmente os motivos para essa
suposta ausência literária que nada mais retrata que o ponto de
vista racialista presente à época. Esse texto, não possui maiores
rigores metodológicos e baseou-se nos pressupostos da História
Oral, porém buscou fidelidade aos depoimentos recolhidos de
maneira deveras informal, baseando-se, porém, em autores que
remontam à época e críticos atuais das demandas étnicas e raciais
no Brasil.
Palavras-Chave: Negro, Canudos, Guerra, Literatura, Raça

ABSTRACT
This article reflects the reasons of the absence of the
enslaved blacks while ethnic category in literature concerning the
region of Canudos, since its pavement, until its fall. Basically
supported in depositions of children and grandsons of the
contemporaries to the War, in view of mainly the difficulty in
getting pertinent documentation to the subject what it partially
characterizes historically and the reasons for this supposed literary
absence that nothing more portrays that the present racialista point
of view to the time. This text, does not possess greaters
methodological severities and was based on the estimated ones of
Verbal History, however it searched allegiance to the collected
depositions in indeed informal way, being based, however, in
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authors who retrace to the time and current critics of the ethnic
and racial demands in Brazil.
Word-Key: Blacks, Canudos, War, Literature, Race
___________________________________________
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Doutora em História, Mestre em Ciência Política,
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2 Oswaldo Dantas Lima Júnior é bacharel em Direito,
Graduando em História e Pós-Graduando em História
Publica pela Universidade Católica do Salvador.
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1- INTRODUÇÃO
A Guerra de Canudos foi o confronto ocorrido entre um
movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da
República, que durou de 1893 a 1897, na então comunidade de
Canudos, no interior do estado da Bahia. Sem dúvida foi um
movimento que refletia a extrema miséria em que viviam as
populações marginalizadas do Sertão Nordestino. Fruto de vários
fatores entre eles a crise econômica no nordeste brasileiro,
agravada pela seca cíclica e os latifúndios improdutivos, o
movimento é agravado pelo de desemprego na região, em um
Brasil que ainda se acostumava com o pós escravidão; pela crença
numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do
sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social.
Nesse contexto, os elementos foram extremamente favoráveis
para o surgimento de chamado movimento messiânico que junto
aos ocorridos no sul do país (Muckers e Contestado) se
notabilizaram pela participação popular guiadas pelo elemento
que historicamente mais congrega e que mais divide os
indivíduos: a fé. Para além das discussões acerca da fé monoteísta
que incentivaram e propagaram esses movimentos, uma discussão
específica aqui se levanta, em meio à participação popular do
movimento de Canudos, relatos e mais relatos destacam a
presença do trabalhador rural, do sertanejo, enfim do nativo da
região, porém em momento algum da literatura e mais
especificamente no próprio diário da guerra Os Sertões, de
Euclides da Cunha, se vislumbra a figura do negro recém
alforriado, ou mesmo qualquer menção à escravidão no contexto.
Esse fato chama a atenção porque na recente República, o fato
ainda desagradável da libertação dos escravos era um motivo a
mais de fortalecimento do ideário monárquico que se matinha em
algumas localidades e que motivavam ainda alguns desses
movimentos. Alguns autores, mais especificamente Gilberto
Freyre em suas obras Ordem e Progresso (1970) e Casa Grande e
Senzala (1933), notam essa ausência na literatura da guerra e que
15

certamente não corresponde à realidade do sertão nordestino
amplamente povoado pela negra e mestiça. Buscando
elucidar
essa interrogação, esse artigo vislumbra pesquisar os motivos
dessa lacuna, que tanto pode representar uma negativa à presença
e importância do negro no processo em questão, tanto quanto uma
tentativa racista de olvidar da obra literária tal questão.
Uma certeza de antemão é que, impossível no contexto
humano, geográfico e político da época a ausência de escravos e
ex-escravos ou mesmo da população negra e mestiça do processo
que levou ao epicentro daquela que foi sem dúvida a rebelião mais
importante ocorrida na Bahia. Alguns autores como José Calasans
e o próprio Euclides da Cunha serão de extrema importância para
a investigação da problemática, que terá limitações tendo em vista
a escassa literatura e referencias sobre a temática, deixando as
deduções por conta do pesquisador em questão. Para fins de
análise serão trazidos alguns recortes e referencias de Euclides da
Cunha e as discussões de Calasans e Freyre acerca dessas. Tendo
em vista a dificuldade em encontrar documentação da referida
época, buscou-se o tratamento das fontes orais, e embasá-los com
a teoria vigente à época. A tradição oral foi definida quanto a sua
natureza como um testemunho transmitido oralmente de uma
geração a outra. Suas características particulares são o verbalismo
e sua maneira de transmissão, na qual difere das fontes escritas.
Devido à sua complexidade, não é fácil encontrar uma definição
para tradição oral que dê conta de todos os seus aspectos. Um
documento escrito é um objeto: um manuscrito. Mas um
documento oral pode ser definido de diversas maneiras, pois um
indivíduo pode interromper seu testemunho, corrigir-se,
recomeçar etc.
Uma definição um pouco arbitrária de um testemunho
poderia, portanto, ser: todas as declarações feitas por uma pessoa
sobre uma mesma sequência de acontecimentos passados,
contanto que a pessoa não tenha adquirido novas informações
entre as diversas, portanto torna-se importante pesquisar na área
histórico social para preencher lacunas existentes na história da
16

população canudense no que se refere a mitificação e
personalização da cidade através da figura de Antônio
Conselheiro, para que resgatem memórias sobre sua trajetória
pessoal e políticas, a fim de desmistificar controvérsias contidas
na história contada e sobretudo para que os canudenses tenham
posse de sua identidade independente de um mito ou de um herói.

2- O NEGRO, A ESCRAVIDÃO E OS SERTÕES
Presumidamente a chegada das primeiras levas de escravos
vindos da África ocorre por volta de 1549, quando o primeiro
contingente é desembarca em São Vicente. Essa seria a data
oficial pois para alguns historiadores essa data remonta a 1511
quando a nau Bretoa, para aqui enviada por Fernando de Noronha,
já se encontravam negros no seu bordo D. João III concedeu
autorização a fim de que cada colono importasse até 120 africanos
para as suas propriedades o que não agradou aos mesmos que
queriam ainda mais, afinal a quantidade de escravos equivalia ao
que hoje equivale a quantidade de bois no pasto.
O crescimento da economia colonial intensificou o tráfico
de africanos para o Brasil, especialmente para o Nordeste, onde
um tipo de agroindústria se concentrou e floresceu com o cultivo
da cana-de-açúcar.
Em 1586, na Colônia, as estimativas davam uma
população de cerca de 57.000 habitantes – e deste
total 25.000 eram brancos, 18.000 índios e 14.000
negros. Em 1798, segundo o cálculo de Santa
Apolônia, para uma população de 3.250.000
habitantes, havia um total de 1.582.000 escravos,
dos quais 221.000 pardos e 1.361.000 negros, sem
contarmos os negros libertos, que ascendiam a
406.000. (MOURA,1992).

Com a incessante chegada de africanos o peso
demográfico aumentava no total da população brasileira.
17

Provenientes de diversas nações, sua procedência não foi
devidamente documentada tendo em vista a mentalidade
colonialista que não enxergava o negro domo ser humano. Mas se
sabe que a historiografia tradicional tratou de dividi-los em dois
grandes grupos: os bantos (ou bantus), da África equatorial e
tropical, da região do golfo da Guiné, Congo e Angola, planaltos
da África oriental e costa sul-oriental; e os sudaneses,
predominantes na África ocidental, Sudão egípcio e na costa
setentrional do golfo da Guiné.
Segundo as estimativas da
época entre 1817-1818 havia para um total de 3.817.000
habitantes, a cifra de 1.930.000 escravos, dos quais 202.000
pardos e 1.361.000 negros. Havia, também, uma população de
negros e pardos livres que chegava a 585.000. No século XVIII, o
qual, segundo o historiador Pandiá Calógeras (1922), foi o de
maior importação de africanos, a média teria chegado a 55.000,
entrados anualmente. Esse contingente era em maior parte
desembarcado e concentrado no nordeste e especialmente na
Bahia, espalhando-se principalmente nas regiões do recôncavo e
sul e sertão. (MOURA,1992). Em virtude da falta de estatísticas
corretas os números do tráfico são hipotéticos e principalmente
porque muitos historiadores procuram minimizam a questão da
raça e procuram branquear a população.a discussão acerca da
temática se dá muito em função das recentes discussões da
realidade étnica brasileira que visa significar a participação de
outra etnias e principalmente o negro para a formação do homem
brasileiro. Em relação a entrada dos negros no sertão da Bahia e
principalmente da região de Canudos, objeto de nosso estudo,
somadas às dificuldades já relatadas, são escassos os documentos
e fontes que atestem essa presença.
Em visita ao Museu Histórico da Bahia, Biblioteca e
Arquivo da cidade do Salvador, as esperanças de fazer esse
levantamento foram vão. Para tanta busca-se aqui através da
história oral relatar de antigos moradores que ouviram de sua
ancestralidade relatos da presença do escravo na região e
18

consequentemente da presença do ex-escravo no Canudos pósguerra.
Alguns trechos desses depoimentos colhidos atualmente
serão transcritos e somados a eles. Trechos do filme “Paixão e
Guerra no Sertão de Canudos" de autoria de Antônio Olavo, que
além de depoimentos de moradores antigos da terra natal de
Antonio Conselheiro traz depoimentos de historiadores da guerra.

3- DEPOIMENTOS DOS ANTIGOS MORADORES
Depoimento I
Sei que havia escravos no Caimbé, no Riacho D’água e no Acaru.
Contaram-me que quando arrumavam as malas da mãe de
Mariazinha (ela me contou) que encontraram as escrituras de
escravos, mas as queimaram. Infelizmente não posso ser mais
útil... (Coronel Rozendo Ferreira)
Depoimento II
Sei que havia escravos. Tanto que ainda alcançamos alguns
descendentes tipo mãe preta que morava com Zé Lima.
Entretanto, infelizmente, não posso lhe dar esse detalhamento.
Talvez o nosso historiador Dionísio possa lhe ajudar. Abraço,
Gerson.

Depoimento III
Sobre os escravos só sei falar que meu bisavô da parte de minha
mãe tinha, por sinal a Bibi que era casado com minha tia era
bisnetas deles. Era lá no Riacho D’água, só que sei dizer as
escrituras nós queimamos não sabíamos que teria tanto valor.
19

Quando teve a lei Áurea nenhum saiu por que disseram que eram
bem tratados, aí ficaram, mas ainda restam uns sem rumo por
aqui.
Depoimento IV
Olha querido, da tradição oral muito ouvi de alguns dos meus
antepassados, entre eles minha avó materna, Felomena Benevides
de Azevedo, do Acaru, neta de João Dias de Andrade, que era o
dono daquela fazenda, cujos descendentes mais famosos são os
Cordeiros de Monte Santo. Ele tinha muitos escravos e minha avó
citava seus nomes e histórias referentes aos mesmos, inclusive o
da Anastácia. Ele possuiu um escravo que foi morto a seu mando,
por ter se envolvido em amores com uma filha do mesmo. Um
sobrinho meu de nome Vítor copiou na Internet esse caso e me
deu todo o relato com os nomes dos envolvidos. No Cumbe, houve
muitos escravos no Caimbé, onde viviam os mais poderosos. Uma
das suas escravas fugitiva se instalou na Serra da Mãe Inácia, daí
o seu nome ao lugar. No Carrancudo, fazenda do Cap José
Higino, da Guarda Nacional, havia alguns escravos, cujos nomes
eram Francisco, José, conhecido por todos como Zé Paraguay,
por ter retornado da guerra. Após a abolição foram viver no
Quaty, Formiga e adjacências, originando descendentes negros
ainda existentes em nossa região naqueles lugarejos. Era muito
conhecido por todos do Cumbe o Zé Paraguay Muitos não
retornaram. Certa vez, na paróquia de Monte Santo, eu vi num
livro lá existente, os registros dos nomes dos escravos de todas as
fazendas dali. (Adalgisa Aras)
Depoimento V
Que tema palpitante para você se expandir com a sua oratória
brilhante. Gostei demais de sua explanação sobre o desejo de
conhecer aquela história que nosso país viveu de vergonha e
maltrato da população negra que vinha nos porões dos navios
20

negreiros como cães famintos e miseráveis. Aqui ao seu dispor
para o que você quiser e ordenar, sua parenta que muito lhe ama
de coração, com carinho e desejos de seu pleno êxito. (Tia Ni).

3.1 DOCUMENTÁRIO PAIXÃO E GUERRA NO SERTÃO
DE CANUDOS (ANTONIO OLAVO)
Conselheiro era um abolicionista e pregava contra a
escravidão nos seus sermões, segundo José Calasans (1915-2001),
esse fato arregimentava escravos para o Belo Monte que ouviam
seus sermões durante a noite fugidos de suas fazendas para
retornarem no meio da madrugada para as mesmas. Em outro
trecho do documentário relativo a abolição, fala sobre a fartura da
velha Canudos, trata que entre a população de Canudos estava a
presença de negros ex-escravos que depois da abolição seguiram o
Conselheiro, índios Caimbé, Kiriri e Cuchá. Tornaram-se com o
Conselheiro uma comunidade que se acordo com Sergio Guerra
foi uma grande experiência socialista.
Diante do exposto acima fica claro que além da presença
de escravos na região, apesar de não muito comentados pela
literatura da guerra, havia sim a presença de ex-escravos na
comunidade de Canudos. Atualmente não fica muito difícil
elucidar essa suposta ausência e foi dito nos depoimentos
relacionados à queima desses documentos. Ainda que não
intencionalmente à época existe todo um simbolismo em apagar
os resquícios da escravidão, seja pelo ponto de vista humanitário,
quanto pela tentativa de apagar o negro paulatinamente enquanto
grupo étnico.
De acordo com Santos (2009) Já no fim do século XIX e
início do século XX, a população negra ia de fato se extinguindo,
e também se extinguia com ela a consciência de pertencimento a
uma classe ou grupo social que deveria lutar por direitos e
condições igualitárias de vida. Alimentado pela “imprensa
branca, o padrão de beleza europeu, e toda a ideia de branquitude
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como “raça” superior era propagado na sociedade, por vezes de
maneira sutil e sublimar, por vezes explicita e direta. Assim, o
modelo ideal que era representado pelo ser branco, atuou nas mais
diversas esferas do comportamento do negro brasileiro passando
por hábitos, tradições, costumes, e pela estética.
Influenciada pelas teorias racialistas do século XIX, o ideal
de superioridade da raça branca e inferioridade do negro e do
índio se disseminava na sociedade brasileira, levando a acreditar
que no Brasil nunca houvera barreiras raciais afinal era um país
miscigenado e o negro assim se desintegrou histórica e
racialmente.
Desta maneira, se devia à própria incapacidade do
individuo negro a sua imobilidade social (SANTOS, 2009).
Assim, o termo “democracia racial” atribuído a Gilberto Freyre
representa uma leitura da realidade brasileira que visava provar,
para o Brasil e para o mundo, que a escravidão no Brasil foi mais
branda e que vivíamos num “paraíso racial”, em que as “raças”
conviviam harmoniosamente com iguais oportunidades de
ascensão social, econômica e política. (SANTOS, 2009).
Em se tratando do principal autor da Guerra, Euclides da
Cunha, supõe-se que ele acreditava que a raça é uma unidade que
se produz a partir de fatores intelectuais (língua, religião,
costumes, direito, civilização etc.) antes de ser cimentada pela
“unidade de sangue”. Assim, a creditava, antes, na transformação
por obra da adaptação e, neste sentido, apostava na primazia do
meio sobre qualquer outra determinação é o traço fundamental do
evolucionismo.
Porém o fato de Euclides da Cunha, posicionar-se
abertamente contrário à miscigenação, o era por achar que ela já
havia cumprido o seu papel, produzindo uma “raça brasileira”
nova (sertaneja) que era necessário apenas “estabilizar”,
protegendo-a por um tempo do contacto com raças estrangeiras.
Seu argumento era antiimperialista, visto que temia o
expansionismo alemão. Desse modo, cada um à sua maneira,
tomava a miscigenação como uma questão diferente; mas, para
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todos, brancos e negros “evoluiriam” através da adaptação ao
novo território. (DÓRIA, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se o motivo da ausência do negro enquanto
categoria étnica na maior parte das narrativas acerca da Guerra de
Canudos, ou sua história anterior ou posterior a essa tem
fundamentos na própria política racialista da época. O país inteiro
vivia o dilema do discurso humanitário de alguns poucos que
buscavam equiparar as raças, contra o discurso que inferiorizava o
negro. Melhor e politicamente correto seria exilá-lo da história e
diminuindo seu papel tanto na comunidade de Belo Monte, quanto
na guerra.
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RESUMO
O presente artigo pretende contribuir para a reflexão sobre
o papel da biblioteca no mundo contemporâneo e as novas
práticas profissionais que estão surgindo a partir do uso das
tecnologias de informação e comunicação. Também visa
explicitar a importância em se manter vivo e renovado o espaço
das bibliotecas públicas e escolares, como um lugar de
disseminação da informação e incentivo a leitura, bem como
enaltecer as funções específicas do auxiliar de biblioteca,
delineando um trajeto mostrando que esse profissional, além de
ser o responsável por executar as tarefas rotineiras de uma
biblioteca ou de um centro de documentação, pode também atuar
realizando atividades variadas em diferentes setores desde o
atendimento até a apresentação do livro, tornando-se assim, uma
peça fundamental para o bom funcionamento de uma biblioteca e
um grande estimulador da leitura.
Palavras-Chave: Biblioteca; informação; tecnologia; novas
práticas.
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1- INTRODUÇÃO
A sociedade está passando por um período de
transformações tecnológicas e tem enfrentado os consequentes
impactos sociais gerados por estas. Essa nova tecnologia
possibilita que diversas tarefas sejam realizadas por máquinas,
havendo um redimensionamento da atividade humana neste
contexto.
Mesmo assim, os impactos sociais causados pelas
tecnologias não são um fato novo nas bibliotecas, onde durante
toda história, esses locais passaram por diversas transformações.
Vale ressaltar, que no passado, as bibliotecas repletas de
livros grandes e pesados, eram administradas por monges e
frequentadas por membros da Igreja.
Sendo assim, a palavra biblioteca historicamente teve um
caráter restritivo e estático. Os livros de difícil reprodução e
mobilidade tornaram a biblioteca um templo e o bibliotecário seu
guardião. Esta imagem manteve-se até pouco tempo.
Porém com a introdução das novas tecnologias de
informação e comunicação, essa configuração começa dar sinais
de mudança onde, com o decorrer do tempo, esse caráter restrito
cedeu lugar a uma biblioteca fornecedora de informação em
diferentes formatos, podendo ser acessada por qualquer pessoa.
Com isso, surge o auxiliar de biblioteca, que deixou de ser
um erudito, guardião dos livros para se tornar um profissional
mediador no processo de busca da informação podendo ser visto
como um educador do usuário e estimulador de leitura.
Embora exista a crença de que uma biblioteca seja um
local que demande pouco trabalho, quando observamos o
cotidiano de bibliotecas e outros centros de informação nos
deparamos com uma grande variedade de atividades a serem
realizadas, onde pesquisas nos mostram, que são muitas as
atribuições da função de auxiliar de biblioteca, entre as principais
e mais rotineiras estão: fazer cadastro de novos usuários da
biblioteca; orientar usuários sobre o funcionamento e recursos da
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biblioteca; administrar empréstimos e devoluções da biblioteca;
auxiliar no serviço de comutação bibliográfica; auxiliar na seleção
e aquisição de obras ou documentos para o acervo; auxiliar na
restaurar e encadernar material danificado ou rasurado; digitalizar
materiais; manter a organização do acervo; localizar obras e
documentos; executar pesquisas e levantamentos bibliográficos
etc.
Portanto, percebe-se que esse profissional vem para
colaborar com a melhoria de toda a categoria bibliotecária e como
um mediador entre o livro e o público.
Mas, de maneira geral, a maioria das pessoas não está
habituada a lidar com profissionais dessa área, nem tão pouco a
frequentar esses ambientes. Talvez, de modo triste para a cultura
geral em nosso país, isso se deva ao baixo índice de escolaridade
com qualidade e as condições de acesso ao livro, podendo ser
esses fatos, a raiz do problema.
Dessa forma, e referindo-se ao modo como muitos
brasileiros se tornam leitores, Maués 2002, amplia a compreensão
sobre o problema quando cita:
Muitas vezes esse é um leitor quase heróico, que
consegue de alguma forma – em igrejas, por
empréstimos de amigos, por meio da escola ou das
poucas e precárias bibliotecas existentes, superar
os obstáculos que lhe são impostos e chegar até o
livro, contra quase todas as probabilidades.
(MAUÉS,2003, p.65).
Nesse sentido, a proposta deste trabalho é justamente fazer
um estudo a respeito da existência das novas dinamizações das
bibliotecas e a participação das mesmas na interação com seus
usuários, com foco em apresentar a importância de incentivar o
hábito de desfrutar e conhecer uma biblioteca, valorizando os
profissionais que nela atuam, tendo em vista desenvolver uma
sociedade leitora.
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2- CONCEITO BÁSICO DAS BIBLIOTECAS
2-1 BREVE HISTÓRICO
Tida como um depósito de livros, aos quais nem todos
tinham acesso, as bibliotecas eram um lugar místico que abrigava
e aprisionava as informações. No passado eram administradas por
monges e frequentadas por membros da Igreja. Porém, ao longo
da história, elas passaram por diversas transformações, e com o
passar do tempo, seu caráter restrito passou a dar lugar a uma
biblioteca fornecedora de informação em diferentes formatos,
podendo ser acessada por qualquer pessoa.
Já as bibliotecas da Antiguidade e do período medieval
eram similares. Ambas se constituíam locais de armazenamento
de documentos, com sistemas precários de recuperação e acesso.
E na Idade Média, onde o centro social e econômico da população
era a Igreja, o clero era quem comandava as bibliotecas, que eram
de difícil acesso para a população. As bibliotecas medievais se
encontravam dentro de mosteiros, e o acesso ao material era
permitido apenas aos pertencentes às ordens religiosas ou pessoas
aceitas por estas.
Durante a Idade Média surgiram as bibliotecas
universitárias, pouco antes do Renascimento. A princípio elas
estavam ligadas às ordens religiosas, mas começavam a ampliar o
conteúdo temático além da religiosidade. Essas bibliotecas são as
que mais se aproximam do conceito atual de biblioteca como
espaço de acesso e disseminação de informação. Com a chegada
do Renascimento, difundiu-se na Europa a tecnologia dos tipos
móveis, criada por Gutenberg. Isso permitiu uma nova situação de
acessibilidade dos livros (de papel e impresso), e acabou sendo
um estímulo ao conhecimento.
O crescimento deste ciclo aumentou a relação entre a
universidade, a biblioteca e seus leitores. A Renascença trouxe
mudanças para a biblioteca universitária que aos poucos ganha
mais espaço, autenticidade e autonomia, estendendo sua visão de
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democratização da informação às bibliotecas posteriores a ela. A
biblioteca moderna rompeu os laços com a igreja e estendeu a
todos a possibilidade de acesso aos livros.
Hoje, com os recursos da informática, é possível converter
elementos da realidade física e material para a realidade virtual,
facilitando a transferência de informação. A introdução das
tecnologias de informação e comunicação (TICs) trouxe
alterações na rotina e no ambiente de trabalho do bibliotecário, no
perfil do profissional e no processo de interação entre os usuários
e os bibliotecários. O objetivo de uma biblioteca hoje, é
disponibilizar informação, e o meio eletrônico é um meio em que
é possível armazenar e oferecer um maior número de informações.
Essa biblioteca nascida na Renascença também trouxe o
bibliotecário como um profissional reconhecido, que deixa de ser
um erudito e passa a se tornar um mediador no processo de busca
da informação. Com a implantação dos sistemas informatizados,
as interações entre bibliotecários e usuários passam por mudanças
significativas, exigindo um novo perfil de bibliotecário mais
qualificado.
Sendo assim, para exercer esta profissão é preciso fazer o
Bacharelado em Biblioteconomia e se inscrever no Conselho
Regional de Biblioteconomia. Este profissional trabalha como um
administrador de informações. Suas funções incluem: catalogar e
guardar as informações, orientar sua busca e seleção. Também
analisar, sintetizar e organizar livros, revistas, documentos, fotos,
filmes e vídeos. É sua responsabilidade planejar, implementar e
gerenciar sistemas de informação, além de preservar os suportes
(mídias) para que resistam ao tempo. Ele ainda pode prestar
serviços de assessoria e consultoria na área de informação e redes
e sistemas de informação.
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2-2 TIPOS DE BIBLIOTECA
O tipo de biblioteca é determinado pelas funções e serviços
oferecidos, pela comunidade atendida e pelo seu vínculo
institucional. Existem vários tipos, como por exemplo: a
Biblioteca Pública, cujo objetivo é atender por meio de seu acervo
e serviços, os diferentes interesses de leitura e informação da
comunidade em que está localizada. Ela colabora para ampliar o
acesso, de forma gratuita, à informação, à leitura e ao livro e
atende a todos os públicos (crianças, jovens, adultos, etc.)
seguindo os preceitos estabelecidos no Manifesto da IFLA/Unesco
sobre Bibliotecas Públicas. Geralmente são criadas e mantidas
pelo Estado (Município, Estado ou Federação).
Algumas
bibliotecas públicas possuem acervos especializados, e são
denominadas Bibliotecas Públicas Temáticas, outras oferecem
serviços especializados, e são identificadas pelo público, como
Biblioteca Pública Infantil. Além da biblioteca pública existem
outros tipos de biblioteca. Sob esta questão Barker e Escarpit(
1975, p.675) ressaltam que:
Existem vários tipos de biblioteca: bibliotecas
nacionais e públicas, nas quais o edifício e o
estoque são pagos com verbas públicas, como
também os salários do pessoal geralmente
preparado em cursos especializados. Nelas a
utilização de todo esse material é feita
gratuitamente
pelo
público;
bibliotecas
universitárias, para uso de professores e
estudantes; bibliotecas escolares; bibliotecas
especializadas, que fazem parte de instituições
profissionais ou oficiais; bibliotecas industriais,
mantidas por empresas para fornecer material de
referencia e talvez livros técnicos aos funcionários,
bibliotecas comerciais, que emprestam livros
mediante pagamento de uma taxa anual de uma
pequena taxa de aluguel por livro.
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Também há a Biblioteca Comunitária, sem vínculo direto
com o Estado, é criada e mantida pela comunidade local. Ponto de
Leitura. Já a Biblioteca Nacional tem a função de reunir e
preservar toda produção bibliográfica do país. Cada país possui
uma Biblioteca Nacional. Toda produção bibliográfica do país
deve ser enviada para a Biblioteca Nacional, no Brasil, ela está
sediada no Rio de Janeiro.
E finalizando, pode-se citar também o Centro de
Referência: São especializadas e atuam com o foco no acesso,
disseminação, produção e utilização da informação para um
determinado público. Muitos centros não possuem acervo próprio
e trabalham com a referenciação de documentos sobre
determinados assuntos.
Nesse sentido, percebemos que a importância que cada
tipo de biblioteca tem quando desempenha com firmeza o seu
papel na sociedade, pois, além de propiciar a aquisição do
conhecimento, tem a função de levar a discussão critica da
realidade.
Além disso, para Milanesi (1988, p.93) a biblioteca é
também, um instrumento de leitura do cotidiano com os seus
conflitos e problemas. Então, a biblioteca não pode ser algo
distante da população como um posto médico que ele procura
quando tem dor. Ela deve ser um local de encontro e discussão,
um espaço onde é possível aproximar-se do conhecimento
registrado e onde se discute criticamente esse conhecimento.

3- CONCEITOS DE BIBLIOTECONOMIA
É evidente que para manter sua contribuição social na
formação de leitores, as bibliotecas tradicionais (públicas,
escolares, particulares etc.) necessitam ser aprimoradas visando
um aumento de visitações e permanência de crianças, jovens e
adultos, para que assim a leitura deixe de ser um privilégio de
poucos e se torne um direito de todos.
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Por conta disso, cursos especializados foram criados e
instituídos no sentido de atender as demandas de um público mais
exigente frente as nova era tecnológica.
No Brasil, a biblioteconomia como curso de graduação é
considerada como uma das ciências da informação devido seu
caráter interdisciplinar e seu objeto de estudo. Ela é a ciência que
estuda os aspectos da representação, sistematização, uso e
disseminação da informação através de serviços e produtos
informacionais. A biblioteconomia trata da análise, planejamento,
implementação, organização e a administração da informação em
bibliotecas, banco de dados, centros de documentação, entre
outros.
Com relação ao bibliotecário, vale ressaltar e enaltecer o já
citado anteriormente, que ele é um profissional liberal (bacharel,
mestre ou doutor) que trata a informação e a torna acessível ao
usuário final, independente do suporte informacional. Ele domina
técnicas de classificação, organização, conservação e divulgação
do acervo de bibliotecas ou centros de documentação. Pode atuar
na criação e manutenção de arquivos digitais e montagem de
banco de dados em computadores. Este profissional, além de
catalogar e armazenar as informações, também orienta na busca e
seleção, analisa e organiza livros, revistas, documentos, fotos,
filmes e vídeos. Suas responsabilidades incluem planejar,
implementar e gerenciar sistemas de informação, além de
preservar os suportes para que resistam ao tempo.
3-1 LEIS DA BIBLIOTECONOMIA
A biblioteconomia possui cinco leis ou princípios que são
consideradas a base para todas as atividades biblioteconômicas,
cada lei defende uma postura profissional dinâmica para aqueles
que lidam com a informação. As cinco leis são simples e
permitem que o profissional possa compreender a função de sua
profissão dentro de um contexto social, permitindo se definir
critérios e princípios de ação. Cada lei desencadeia a próxima,
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fazendo com que ocorra um processo cíclico e dinâmico. Sendo
assim, segue-se a seguinte ordem:
1ª Lei: Os livros são para serem usados. Esta primeira lei
discute questões que envolvam a democratização da informação.
Segundo Ranganathan, matemático e bibliotecário da Índia,
considerado o pai da biblioteconomia no país, a organização das
obras em uma biblioteca deve ser feita por assunto. Ele percebeu,
em sua experiência, que a maioria dos leitores procurava por
assuntos específicos, independente de autor. A partir daí surgiu a
ideia de uma primeira organização por sequência de assuntos.
2ª Lei: A cada leitor seu livro. Esta lei introduz o conceito
de que os livros são para todos, assim como, o conceito de que a
educação é para todos. Ela foi responsável por tornar a biblioteca
um espaço democrático de acesso à informação. Esta lei prioriza o
leitor, uma vez que se todos os livros sobre um assunto estiverem
reunidos será mais fácil para ele. De acordo com esta lei, o
importante é permitir a acessibilidade à informação.
3ª Lei: A cada livro seu leitor. Esta lei diz respeito ao
esforço por parte da biblioteca por tornar cada livro disponível
para que possa ser localizado pelo usuário, ou seja cada leitor,
devido à sua formação, visão de munda, crença, possui
necessidades diferentes e é necessário que o bibliotecário possa
servir como um elemento facilitador entre cada usuário e o
material (livro/documentário/informação) adequado.
4ª Lei: Poupe o tempo do leitor. Esta lei discute questões
ligadas à organização do acervo: métodos, técnicas e instrumentos
adequados que possam atender às necessidades dos leitores,
permitindo que os materiais possam chegar ao usuário em menor
tempo possível. A quarta lei se reflete nas medidas adotadas pela
biblioteca para que o usuário encontre o que procure no tempo em
que o documento lhe seja útil. Logo, o bibliotecário deve ser um
agilizador de informação. Esta lei incentiva o bibliotecário a criar
novas formas de organização.
5ª Lei: A biblioteca é uma organização em crescimento.
Esta lei se relaciona com o planejamento e organização das
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bibliotecas tendo em vista seu desenvolvimento. A produção do
conhecimento é um ato contínuo do ser humano, portanto a
biblioteca é uma organização em crescimento. A todo momento
surgem novos assuntos, assim como novos usuários com
características diversas, exigindo que o bibliotecário repense sobre
as práticas e instrumentos utilizados e sobre as atividades
realizadas.
3-2 AS BIBLIOTECAS DIGITAIS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Com o crescimento constante de conhecimentos e
informações cada vez mais veloz, as bibliotecas tradicionais não
conseguem suprir as necessidades informacionais de seus
usuários, que passam a ser usuários eletrônicos, aptos a incorporar
mecanismos digitais a suas pesquisas e buscas. O uso de
Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI) está atrelado a
Biblioteca Digital e ao Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
Um dos diferenciais da biblioteca digital é que a informação que
ela contém existe apenas na forma digital. Isto é, a informação
pode ser acessada remotamente por meio de redes de
computadores. As bibliotecas digitais trabalham com
armazenamento, conservação e recuperação de informação em
meio eletrônico. Logo, as TCIs são uma peça fundamental para
contribuir com a gestão de documentos eletrônicos.
O conceito de biblioteca digital, difundido a partir da
década de 1990, veio acarretar grande vantagem ao acesso do
fluxo de informação disseminada na internet. A informação
organizada nesses suportes permitiu o acesso a uma grande
quantidade de informações e conhecimentos.
Vale ressaltar que a Era Digital se iniciou após a
Revolução Industrial e o período entre guerras, e inclui, dentre
outros aspectos, a criação e evolução de novos suportes
informacionais eletrônicos. Mas a informação contida em meio
eletrônico é dispersa e muitas vezes fragmentada. Assim, houve a
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necessidade de se criar formas eficazes e eficientes de organizar e
disseminar informações, para que sejam acessadas via Web, de
forma segura e confiável.
Com as bibliotecas digitais o usuário pode fazer sua
consulta e obter as informações do seu próprio computador,
necessitando apenas de conexão à rede. A biblioteca digital é a
evolução eletrônica da biblioteca tradicional.
Alguns exemplos de biblioteca digital são: Portal do
Domínio Público; Biblioteca Nacional Digital Brasil e a
Biblioteca Digital do Senado Federal.

4- METODOLOGIA
Para a elaboração deste trabalho, foi utilizada a
metodologia de pesquisa descritiva e bibliográfica, realizando de
modo constante a análise da literatura, compreendendo os
trabalhos em que o assunto era pertinente a área de estudo e
pesquisa, apresentados em artigos acadêmicos; livros e sites da
internet.
Portanto, as principais referências foram pautadas nos
estudos de grandes pesquisadores que se preocuparam com as
abordagens da importância das bibliotecas na formação de leitores
e na disseminação da informação.
Em razão do âmbito abrangente, o atual trabalho buscou
compreender também o papel do auxiliar de bibliotecas como
incentivador da leitura, despertando assim, o interesse pelas
histórias e pelos livros nas pessoas que das bibliotecas se utilizam.
Espera-se, que esta pesquisa possa servir também de apoio para
que educadores e professores utilizem novas práticas pedagógicas
e que consigam desenvolver em seus alunos, o gosto e o prazer em
ouvir e conhecer as histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após este estudo realizado, percebemos que a introdução
das tecnologias de informação e comunicação nas unidades de
informação trouxe impactos nas bibliotecas e novas formas de
sociabilidade entre os bibliotecários e os usuários. Elas são
percebidas pelos bibliotecários como elementos facilitadores na
execução das tarefas exigidas pela rotina do seu trabalho, além de
auxiliarem os usuários no processo de busca das informações e do
conhecimento, tornando-os mais autônomos.
Em tempos remotos, as atividades dos bibliotecários
voltavam-se para o acervo da biblioteca como única fonte de
informação. Hoje, elas estão centradas na informação,
independente do suporte em que esteja registrada. As tecnologias
facilitam a reprodução da informação nessa variedade de
formatos, ocasionando uma grande avalanche informacional.
Nessa nova configuração, a biblioteca apresenta-se como um
centro dinâmico da informação.
A inserção das tecnologias na vida da biblioteca e seus
profissionais estão transformando substancialmente as concepções
dos bibliotecários e dos usuários acerca da biblioteca e o seu
papel. Nesse novo contexto, espera-se que esta pesquisa contribua
para uma reflexão da nova visão de biblioteca contemporânea,
sendo identificada como um local “moderno” onde se
disponibiliza informação, e o bibliotecário como seu
disseminador, atuante e consciente de suas responsabilidades
como agente transformador e colaborador de uma sociedade mais
ética e cidadã.
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RESUMO:
A pesquisa investiga a ludicidade como elemento de
aprendizagem facilitador do trabalho pedagógico através da
brinquedoteca. A pesquisa objetiva refletir sobre a função da
brinquedoteca como ferramenta lúdica e seu apoio como elemento
de aprendizagem na realização do trabalho pedagógico. Foi
adotada como metodologia a pesquisa bibliográfica, na qual foi
realizada a leitura crítica, a redação de resumos e paráfrases das
obras pertinentes ao enfrentamento do tema e à comprovação das
hipóteses. Esta pesquisa constatou que a valorização da
brinquedoteca cresceu e seu papel se afirma frente aos avanços
das ciências humanas e biológicas que confirmam a importância
do lúdico para o desenvolvimento, preservação e recuperação de
habilidades e competências físicas, psicológicas e sociais das
crianças.
Palavras-Chave: Pedagógico; Brinquedoteca; Aprendizagem.
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1 – INTRODUÇÃO
A importância do brincar como condição de
desenvolvimento e bem estar vem sendo cada vez mais
reconhecida por estudos em áreas da saúde e da educação, assim
como em relatos de experiências nos mais diversos contextos.
O crescimento e diversificação das brinquedotecas atestam
essa necessidade dos dias de hoje, quando se achar um tempo e
um espaço para brincar torna-se, por vezes, muito difícil.
Diferentes formas de compreender, planejar e pôr em
prática uma brinquedoteca estão em curso. Os ambientes se
diversificam e multiplicam. Brinquedotecas hospitalares por
exemplo, humanizam o ambiente, promovem adesão ao
tratamento e fornecem apoio às famílias. Os jogos invadem o
campo empresarial evidenciando seu potencial agregador e
heurístico. A escola redescobre a alegria do brincar e sua imensa
contribuição para a motivação da aprendizagem e a busca do
conhecimento.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como tema: A
contribuição da brinquedoteca para a realização do trabalho
pedagógico.
A presente investigação, portanto tem como problema de
pesquisa: Qual a função da brinquedoteca em apoio ao trabalho da
ppedagogia como elemento facilitador da aprendizagem?
Aventa-se a hipótese de que, a valorização da
brinquedoteca cresceu e seu papel se afirma frente aos avanços
das ciências humanas e biológicas que confirmam a importância
do lúdico para o desenvolvimento, preservação e recuperação de
habilidades e competências físicas, psicológicas e sociais das
crianças.
Aventa-se, também, a hipótese que, a brinquedoteca possui
um papel de salvaguarda do brincar na atualidade, diante da
problemática criada pela falta de tempo e de espaço para tais
atividades. Os rituais e brincadeiras, prenhes de simbolismo, estão
presentes nas brinquedotecas e podem ser vistos como vetores de
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desenvolvimento e transformação pessoal, social e cultural no
universo da educação infantil.
Tem-se como objetivo geral da pesquisa, refletir sobre a
função da brinquedoteca como ferramenta lúdica e seu apoio
como elemento de aprendizagem no contexto do trabalho
pedagógico.
Como objetivos específicos, pretende-se descrever a
brinquedoteca no contexto educativo brasileiro; revelar uma breve
história das brinquedotecas, bem como analisar os rituais e
brincadeiras na brinquedoteca como vetores de crescimento
pessoal, social e cultural das crianças.
Esse trabalho possui uma tripla justificativa: social,
científica e pessoal. No âmbito científico, este trabalho fornece,
também, meios para compreensão da maneira por meio da qual a
brinquedoteca pode ser espreitada e cortejada com a bibliografia
pedagógica atual, concorrendo para enriquecimento literário
técnico-científico.
Socialmente, a abordagem ostentada por esta pesquisa,
uma vez que sugere uma análise da importância da brinquedoteca
como apoio ao trabalho psicopedagógico, pode desenvolver
melhor apreensão no processo de ensino e aprendizagem escolar.
Em despeito à razão pessoal, esse trabalho busca contribuir
para o despertar de um profundo interesse pelo assunto,
percebendo assim a necessidade de ampliar seu conhecimento
sobre o assunto de maneira que isso possa lhe agregar maiores
conhecimentos para seu desenvolvimento profissional futuro.
A pesquisa se embasa em Souza (2010), Negrine e Negrine
(2010), Piaget (1964), Kishimoto (2011), Claparède (1956), Lima
(1989), Faria e Salles (2007), Bittar (2003), Cunha (1996),
Oliveira (2011), Santos (2001), Noffs (2001), Bassedas, Huguet e
Solé (1999), Friedman (2004, 2007), Marcellino (2007),
Bomtempo e Going (2012), para a fundamentação das ideias
referente ao lúdico, ou seja, a importância do ensinar através dos
jogos e brincadeiras e o impacto no desenvolvimento cognitivo e
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físico das crianças, junto também à avaliação e agregação da
metodologia em todo o espaço escolar.
Como metodologia, foi adotada a pesquisa bibliográfica.
Foi realizada a leitura crítica, a redação de resumos e paráfrases
das obras pertinentes ao enfrentamento do tema e à comprovação
das hipóteses.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
A brinquedoteca é considerada como uma das formas
inovadoras atuais de pensar pedagógico, devido o reconhecimento
da importância da inclusão das atividades lúdicas no processo de
desenvolvimento do indivíduo. Nesse sentido, a brinquedoteca
surgiu da valorização do brinquedo, tendo como objetivos básicos
o empréstimo de brinquedos e a criação de espaços destinados à
exploração lúdica.
Para Cunha (1996, p. 40), a brinquedoteca passou a ser
conhecida e mais amplamente divulgada na Europa, a partir dos
anos 60 e no Brasil em 80, estimulando instituições a destinarem a
atenção ao brincar. O autor ressalta:
Nos anos da grande expansão econômica
americana, por volta de 1934, na cidade de Los
Angeles, nos Estados Unidos, o dono de uma loja
de brinquedos queixou-se ao diretor da escola
municipal de que as crianças estavam roubando
brinquedos, o diretor chegou à conclusão que isto
estava acontecendo porque as crianças não tinham
com o que brincar. Iniciou-se então um serviço de
empréstimo de brinquedos como recurso
comunitário. Este serviço existe até hoje e é
chamado Los Angeles Toy Loan. (CUNHA, 1996,
p. 42)

Com uma situação inadequada como esta, o diretor da
escola municipal de Los Angeles pensou numa ideia para
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trabalhar na prevenção do que poderia ser futuramente essas
crianças e não as punindo.
Conforme Cunha (1996, p. 44), em 1963 duas professoras,
mães de crianças excepcionais fundavam na Suécia uma ludoteca,
com o mesmo objetivo de emprestar brinquedos para melhor
estimular as crianças. Em 1967, na Inglaterra, surgiram as Toy
Libraries ou Biblioteca de brinquedos, que tinha como objetivos
emprestar brinquedos para as crianças levarem para casa.
E foi em 1976 em Londres, conforme explica Cunha
(1996, p. 44), que ocorreu o primeiro congresso Internacional
sobre o assunto, onde depois de tempos, o nome Toy Libraries foi
questionado em um congresso realizado em Toronto Canadá. Este
espaço atendia além do empréstimo de brinquedos, às famílias,
dando-lhes orientação educacional, de saúde mental, de estimulo a
socialização e resgate da cultura lúdica.
De acordo com Cunha (1996, p. 45):
A diferença fundamental entre as Toy Libraries e a
brinquedoteca brasileira é que no nosso país, sua
atividade principal não é o empréstimo de
brinquedos, é um espaço que têm a finalidade de
propiciar estímulos para que a criança possa
brincar livremente, por algumas horas diárias. A
sua importância e o reconhecimento do seu papel
na área de educação têm crescido e portanto,
pode-se considerar a brinquedoteca como um
agente de mudança em relação ao aspecto
educacional.

A brinquedoteca proporciona uma nova visão sobre a
atividade infantil e constitui-se em um exemplo vivo da
valorização das atividades lúdicas infantis. Além disso, a
brinquedoteca objetiva respeitar as necessidades de afetividade,
promove o respeito e minimiza a influência dos métodos
educacionais muito rígidos, proporciona o direito de ser criança,
enquanto desenvolve as capacidades infantis com espontaneidade
e criatividade.
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Retornando ao ponto histórico, já no Brasil, Oliveira (2011,
p. 08) revela que o surgimento da brinquedoteca em 1973, se deu
com a Ludoteca da APAE, que funcionava sob a forma de rodízio
de brinquedo entre as crianças.
Ainda segundo o autor, em 1984 foi criada a Associação
Brasileira de Brinquedoteca, sem fins lucrativos, e seu objetivo
era assessorar as pessoas e as instituições que visavam implantar
Brinquedotecas. Inúmeros eventos foram realizados, começando a
surgir Brinquedotecas em diferentes estados brasileiros.
Com isso, a Associação Brasileira tem se mantido atuante
na divulgação, na orientação e no incentivo com as pessoas e as
instituições. Ao redor do mundo, as brinquedotecas assumiram
diferentes nomes e funções.
Para Oliveira (2011, p. 12):
A Brinquedoteca revela-se num local onde as
crianças podem estudar brincando, aprender
criando, cantar se expressando, ouvir meditando e
contar histórias se divertindo, descobrindo. É um
lugar para ser feliz, em que o direito de brincar
está garantido. É um espaço alternativo no qual a
criança tem acesso a diferentes jogos, sem precisar
comprá-los, e pode brincar livremente. É espaço
mágico, de fantasias. É um sonho real. É um
laboratório onde a criatividade se transforma em
aprendizagem. É um local destinado a
brincadeiras, à expressão da linguagem infantil,
ao pleno desenvolvimento da criança, ao encontro
e à socialização, ao trabalho em equipe e à
confecção e restauração de brinquedos.

Na escola, em casa, e em espaços de lazer podemos
identificar que as crianças hoje buscam um local para brincar,
podendo assim interagir com um espaço voltado para sua faixa
etária. E sabe-se que o espaço pedagógico adequado para esse
processo ação de brincar e aprender e vice-versa é chamado de
Brinquedoteca.
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Quando a criança tem a oportunidade de conviver
com outras crianças,
sua chance
de
desenvolvimento, tanto intelectual como física,
aumenta. A criança se sente mais estimulada, o
que melhora a sua autoestima, pois ao contrário
dos adultos, as crianças pequenas ainda estão em
processo de construção de caráter e conceitos
sociais, ela aceita mais facilmente as mudanças. As
crianças têm maior facilidade para conviver com
outras crianças e se integrar nas atividades
escolares sem preconceito e distinção que crianças
maiores e adultos teriam. A brincadeira é, para
ela, um meio de integração com os colegas, é uma
forma da criança se mostrar como ela é realmente
e um espaço facilitador, como uma brinquedoteca,
muito contribui para o seu desenvolvimento
(OLIVEIRA, 2011, p. 13).

Nessa análise o brinquedo é um objeto facilitador do
desenvolvimento das atividades lúdicas, que desperta a
curiosidade das crianças, exercita a inteligência e permite a
imaginação e a invenção.
Portanto a Brinquedoteca, neste contexto, surge como um
aliado à escola, com a proposta de auxiliar às crianças a formarem
seu conceito do mundo, onde a afetividade é acolhida, a
criatividade estimulada, os direitos da criança respeitados, e ainda
oferece suporte pedagógico.

2.1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DA
BRINQUEDOTECA
A brinquedoteca é um lugar que possui espaço, brinquedos
variados e muita criatividade. As cores variadas permitem as
crianças um lugar agradável que proporcione a ludicidade.
Para Santos (2001, p. 79), a construção de uma
brinquedoteca é um esforço no sentido de salvar a infância,
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nutrindo-a com elementos indispensáveis do seu crescimento
saudável e da sua inteligência.
A brinquedoteca tem como objetivo valorizar os
brinquedos, a criatividade, possibilitar acesso fácil e variável de
brinquedos, emprestar brinquedos, dar a orientação correta do uso
correto dos brinquedos, estimular o desenvolvimentos das
crianças, fortalecer a relação familiar, desenvolver o hábito de
responsabilidade e do trabalho, despertar o interesse nas crianças,
criar um espaço de convivência que não tenha preconceitos e dar a
oportunidade das crianças de ter um relacionamento com os
adultos, de forma bem agradável e prazerosa.
A brinquedoteca foi criada par as crianças que, em
nome do progresso de nossa civilização perderam
o espaço e o tempo para brincar. A brinquedoteca
pode existir até mesmo sem os brinquedos, desde
que outros estímulos ás atividades lúdicas sejam
proporcionadas (CUNHA, 1996, P. 42).

Falar sobre a Brinquedoteca é, falar sobre um espaço
diferenciado, que se destinam ao prazer, ás emoções, imaginação,
criatividade, autoestima, ludicidade, desenvolvimento do
pensamento, da sensibilidade e da construção do pensamento e
das habilidades.
É importante ressaltar a Brinquedoteca, como um espaço
que contemple todas as etapas do desenvolvimento humano,
independentemente da idade cronológica das pessoas, pois lá não
envolve só crianças, mais também jovens, adultos e os idosos.
De acordo com Santos (2001, p. 81):
É preciso valorizar a ação da criança que brinca,
oferecer às crianças a oportunidade de
experimentar os jogos antes de comprá-los.
Trabalhar com as crianças a importância do
individualismo, que ela não precisa possuir com
exclusividade e poderá usufruir compartilhando
com outras crianças. Dar oportunidade às
crianças de interagirem com os adultos de forma
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agradável e prazerosa, longe daquele ambiente
formal da escola.

As características de uma brinquedoteca são sempre as
mesmas. Algumas são apenas um espaço com jogos e
brincadeiras, outras já tem um espaço do “faz de conta”, com
atividades para estimular a criatividade das crianças e, além de
valorizar um período que tem sua importância: a infância.
Por isso a importância da Brinquedoteca, em uma época,
na qual estamos vivendo, cada vez mais a televisão, a Internet
tomando conta da infância das crianças, precisamos de um espaço
assim para que a criança aprenda brincando.
A seleção dos brinquedos é muito importante, porque neles
estão contidas as propostas das ações que queremos delas, uma
vez que dependo do brinquedo a criança não conseguira realizar
com sucesso.
Segundo Noffs (2001, p. 171), a brinquedoteca tem como
função também, socializar com atividades individuais e coletivas,
com todos que ali ficam.
Trabalhar e desenvolver a inteligência e a criatividade,
estimular a concentração, a atenção e a leitura, muito das vezes
com os contos e histórias, além de valorizar os brinquedos que ali
se encontram, é permitir que tanto as crianças, os adolescentes,
adultos e até os idosos que participam naquele momento, tenham
maior autonomia com eles mesmos.
Para Noffs (2001, p. 171), incentivá-los a desenvolverem a
responsabilidade com o ambiente, brinquedos, e entre eles
mesmos, trabalhando as relações familiares, faze com que os pais
venham a interagir com seus filhos através das brincadeiras, jogos
e histórias.
A Brinquedoteca tem uma mensagem para passar para as
escolas, porque pode ajudar as crianças, a formarem um conceito
do mundo, uma vez que a afetividade é aceita, acolhida, vivida, a
criatividade é estimulada, e as crianças, os direitos delas
respeitados.
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A função da Brinquedoteca seria de emprestar brinquedos,
e oferecer um espaço para animação cultural, então podemos
compreender que o uso delas em muitas instituições infantis,
distancia-se dessa prática. A substituição de falta de brinquedos e
materiais para se desenvolver atividades com educação infantil,
introduzindo Brinquedotecas aparece mais uma vez como forma
de esconder os objetivos desse nível.
Defende Noffs (2001, p. 173):
A brinquedoteca é um espaço onde o conhecimento
a ser adquirido tem possibilidade de ser
trabalhado em suas significações e o conhecimento
já adquirido tem a possibilidade de ser
ressignificado, permitindo dessa forma o
desenvolvimento integral, harmonioso e a
aprendizagem infinita da criança, sob a mediação
do profissional deste espaço, o educadorbrinquedista.

Compreende-se que a Brinquedoteca, tem como espaço à
estimulação de pessoas das mais diversas faixas etárias.
Local com variedades de brinquedos, num ambiente
propício à ludicidade, com liberdade, sentido, ou seja, um mundo
de fantasia, que estimula o imaginário das pessoas que ali se
encontram, que leva-os a viver de forma prazerosa e saudável. Por
conseguinte, consideramos que também se aprende.
Noffs (2001, p. 175) salienta ainda que a Brinquedoteca é
um lugar de explorações, sentimentos, experimentações, onde
podemos construir normas, e criar alternativas, para resolver os
conflitos, dúvidas que forem aparecendo, surgindo no ato das
brincadeiras, e com isso auxiliar no futuro. As atividades
desenvolvidas lá, irão refletir em melhora na aprendizagem, e no
comportamento na escola, em casa, e com o convívio na
sociedade.
A comunicação entre pais e filhos é extremamente
importante para um maior desenvolvimento de aprendizado de
forma fluente ou não, colocando em seu cotidiano hábito da
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leitura brincadeiras educativas, tudo o que os pais puderem
colocar na vida de seus filhos, quem ele tem acesso na
Brinquedoteca, só irá favorecer essas crianças cada vez mais.
Conforme Noffs (2001, p. 175), a Brinquedoteca não deve
ser utilizada para comportamento colaborativos ou muito menos
para forçar algum procedimento pois a criança será mais
colaborativa, quanto mais relaxada e alegre estiver, o brincar livre
e espontâneo deve ser priorizado e favorecido.
Embora os brinquedos sejam a atração principal de uma
brinquedoteca, ela pode existir até mesmo sem brinquedos, desde
que outros estímulos às atividades lúdicas sejam proporcionados,
isso dependerá do objetivo e necessidade apresentada pelo público
a qual lhe foi destinada.

2.2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS
NA BRINQUEDOTECA
Na brinquedoteca o mais importante é incentivar nas
crianças o gosto pelas descobertas. É essencial que a criança
aprenda a conhecer, a fazer, a ser e a viver. Ao mesmo tempo a
criança é estimulada a construir relações e se socializar. Por
intermédio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas se
desenvolvem os conceitos básicos presentes em seu dia-a-dia.
Conforme Marcellino (2007, p. 20), a rotina de uma
brinquedoteca se constitui em um fator educativo para o
desenvolvimento das noções temporais e espaciais das crianças,
desse modo, para começar, os horários devem ser sempre
observados e respeitados, como por exemplo, horário estabelecido
para que as atividades pedagógicas se desenvolvem no turno
matutino e também no turno vespertino; a chegada dos pais nas
salas de recreação, após o início das rodas, deve ser breve,
despedindo-se da criança ao entregá-la ao brinquedista; os pais
devem aguardar na recepção o horário de saída das crianças, pois
sua presença nas salas cria expectativa e ansiedade, alterando a
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rotina das crianças; durante sua estada na brinquedoteca os pais
devem evitar os ambientes de atividades, em virtudes de sua
presença mobilizar as crianças e dificultar o trabalho das
brinquedistas; os pais deverão autorizar na agenda, por exemplo, a
saída das crianças com pessoas previamente identificada, toda vez
que necessitar. Essas pessoas deverão ser apresentadas
antecipadamente na recepção da brinquedoteca, ressalta o autor.
As rotinas apresentadas acima estão ligadas ao
funcionamento administrativo da brinquedoteca, embora tenham
caráter educativo no sentido de não prejudicar o bem estar da
criança no momento das atividades. No entanto, é possível
abordar ainda a rotina pedagógica, ligada ao desenvolvimento das
atividades pedagógicas, interdisciplinares e educativas.
Marcellino (2007, p. 21) revela que a brinquedoteca é o
espaço da criança: reúne brinquedos, jogos, livros e gibis. Mais do
que um simples “depósito”, este ambiente permite desenvolver a
autonomia e a criatividade das crianças e pré-adolescentes. Por
isso é importante entender quais as rotinas das brinquedotecas.
Independentemente do tipo de brinquedoteca, ela cumpre
uma rotina que aborda as seguintes funções:
Socializar estimulando atividades individuais e
coletivas (entre as crianças e entre estas e os
adultos); desenvolver a inteligência e a
criatividade; estimular a concentração e a
atenção; valorizar o brinquedo como meio de
desenvolvimento intelectual e social; permitir
maior autonomia da criança; incentivar o
desenvolvimento da responsabilidade; enriquecer
as relações familiares – pais e filhos
(MARCELINO, 2007, p. 21).

Assim, a primeira realidade com que o educador se depara
no dia a dia de uma brinquedoteca, é a existência daquela pessoa
que lhe é confiada. Educar é despertar na pessoa a consciência que
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ela é constituída por necessidades infinitas. Desde o nascimento
está presente na criança a exigência de um significado que se
manifesta em cada ação realizada: o movimentar-se, o brincar, a
linguagem etc.
Desde os primeiros meses de vida a criança vive em
constante agitação, movida por uma necessidade de conhecer, de
pegar, de provar tudo que encontra. O educador é aquela pessoa
que no contato com a criança apresenta o significado de cada
objeto que experimenta. A criança aprende dentro de um
relacionamento, ela precisa de hipóteses positivas e certas para
viver todas as atividades, circunstâncias que acontecem.
Bomtempo e Going (2012, P. 12) enfatizam que a equipe
de educadores em conjunto à Coordenação Pedagógica elabora
atividades a partir de um roteiro onde se encontram os objetivos
gerais e específicos para o desenvolvimento dos eixos de trabalho
com as crianças. Neste roteiro há também indicações de atividades
a serem realizadas.
Entendemos portanto, que todos os momentos e ações
sistematizadas desenvolvidas são momentos em que a criança vai
se estruturando em direção à autonomia e a ampliação do
conhecimento de si e do mundo.
Sua adaptação à rotina de atividades e brincadeiras no
espaço social da brinquedoteca permite muito bem esse
desenvolvimento cognitivo, ou seja, a brinquedoteca torna-se um
importante fator auxiliar para a criança em sua trajetória de
crescimento.
Todas as atividades devem proporcionar uma
aprendizagem significativa para as crianças, ou
seja, valorizando o interesse e a curiosidade da
criança para que ela se sinta motivada e chegue a
um maior conhecimento de si e do mundo que a
cerca. Dessa forma toda a atividade no Centro
Educacional tem como fundamento uma
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intencionalidade educativa através de uma rotina
diária pré-estabelecida conforme modelo abaixo
(BOMTEMPO; GOING, 2012, p. 12).

Dentro da rotina proposta pela brinquedoteca, seria
também conveniente a criação de um espaço para os adultos, para
que eles não atrapalhem a criança enquanto ela brinca, além de
uma mesa e uma cadeira em que o brinquedista se senta para
observar a criança ou atender os pais quando necessário.
Ao valorizar as atividades lúdicas como uma contribuição
a mais no processo de desenvolvimento e aprendizagem, valorizase, também, a realidade da brinquedoteca e suas aplicações no
contexto da educação.
Marcellino (2007, p. 21-22) explica dizendo que na rotina
de uma brinquedoteca estão atividades desenvolvidas na medida
em que se pode oferecer ao aprendiz a seleção de brinquedos e
brincadeiras que possam transmitir qualidade no conhecimento
oferecido às crianças.
Em suma, a rotina da brinquedoteca possui como função
principal trabalhar nas crianças o pleno desenvolvimento motor e
intelectual, preparação para diversas áreas da vida em
conformidade com as etapas de seu crescimento e ainda promover
relações sociais entre as crianças, pais e educadores.
2.4 - A FUNÇÃO LÚDICA DOS BRINQUEDOS E
BRINCADEIRAS NO AMBIENTE DA BRINQUEDOTECA
O brinquedo passou a ser considerado importante para o
desenvolvimento humano, a partir do momento que foi percebido,
que através dele, haveria a possibilidade de estudar a relação da
criança com o mundo externo.
Segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999, p. 17), o
brinquedo supõe uma relação íntima com a criança, e uma
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indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema
de regras que organizam sua utilização. O brinquedo propõe um
mundo imaginário da criança com o lúdico.
O brinquedo é um objeto facilitador do desenvolvimento
das atividades lúdicas, que desperta na criança a curiosidade, irá
exercitar a inteligência e permite utilizar a imaginação e a
invenção.
Segundo Kishimoto (2011, p. 20), o brinquedo representa
certas realidades, uma vez que o brinquedo coloca a criança na
presença de reproduções: tudo que existe na realidade dele, no
cotidiano, na natureza e nas construções humanas.
A criança gosta de brinquedos como: carrinhos, bonecas,
bolas, pipas, trenzinhos, casinhas, bichos de pelúcia entre outros.
E geralmente existem dois tipos de brinquedos: o brinquedo
artesanal e o brinquedo industrializado.
O brinquedo tradicional quase sempre é criado ou
confeccionado pela criança ou para a criança. É um produto da
expressão artesanal do povo, que reproduzem o que aprenderam
com suas gerações.
Esse tipo de brinquedo faz parte da cultura espontânea do
povo. Porém, esse tipo de brinquedo sofre discriminação.
O brinquedo tradicional proporciona momentos
únicos de ludicidade para o adulto que o cria,
confecciona e sente o tamanho prazer de vê-lo
pronto. E incentivar nossas crianças na própria
confecção de seus brinquedos, é fundamental, além
de ter seu valor intrínseco, é mais acessível ás
classes menos favorecidas (KISHIMOTO, 2011, p.
26).

O brinquedo industrializado é projetado, planejado pelo
adulto para a criança, conforme a concepção do adulto e não de
uma criança, com isso não leva a criança a criar, ou até mesmo
acrescentar nada em seus conhecimentos, e as vezes devido ao
alto custo de preço, nem brincar a criança poderá brincar.
57

Kishimoto (2011, p. 28) explica que o mercado expõe
brinquedos bem atraentes, e com isso interfere também na questão
cultural. A indústria os fabricam, penando em encontrar quem irá
comprar, com o uso e a posse do brinquedo passando a depender
do poder aquisitivo do consumidor.
Mas o autor salienta que não se pode afirmar que todo
brinquedo industrializado é negativo, pois existem no mercado
inúmeros exemplos que comprovam o contrário.
Para Kishimoto (2011, p. 28), todo brinquedo
confeccionado com material reciclável tende a despertar nas
crianças novos interesses, desenvolve grandiosamente a
criatividade, mostrando as possibilidades de transformar objetos e
também a destreza manual na confecção dos brinquedos.
Essa atividade é recebida com muita euforia nas aulas, há
muitas possibilidades para criação, as cores, formas, objetos,
fazendo a criatividade se desenvolver mais ainda.
E as crianças se divertem muito, e elas entram nas
histórias, participam, cantam, e usam a imaginação para concluir a
história. As crianças interagem umas com as outras, criam senso
de responsabilidade, aprendem a compartilhar e a respeitar as
regras, criam autonomia de escolha de tempo de uso dos
brinquedos, da escolha dos brinquedos preferidos e assim vão
desenvolvendo integralmente seus aspectos cognitivos e motores,
tendo um pleno desenvolvimento saudável e eficaz.
As brincadeiras em grupo favorecem vários princípios
como cooperação, liderança e competição. Através do brincar a
criança aprende, experimenta o mundo, as possibilidades, as
relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza
emoções. E muito das vezes os pais não tem conhecimento do
valor da brincadeira para o seu filho.
Segundo Kishimoto (2011, p. 57), a existência de regras
em todas as brincadeiras é uma característica marcante. Em
algumas brincadeiras como o xadrez, as regras são explicitas, já
em outras brincadeiras como a brincadeira do faz de conta, as
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regras são implícitas, são regras internas, ocultas, que ordenam e
conduzem a brincadeira.
Quando a criança está brincando, ela não tem a
preocupação com a aquisição dos conhecimentos ou com o
desenvolvimento de qualquer habilidade física ou mental.

2.5 - ATUAÇÃO DO PEDAGOGO ENQUANTO
MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO UNIVERSO LÚDICO E
DA BRINQUEDOTECA
Valorizar as atividades lúdicas como um meio a mais na
importância dos processos de desenvolvimento e aprendizagem,
requer pensar a preparação daqueles que se dispõem atuar neste
campo emergente, qualificando instrutores que deverão atuar
como atores nas mais variadas faixas etárias, adquirindo dessa
maneira um perfil específico para atuar neste campo lúdico.
Os pedagogos envolvidos com o lúdico se deparam
com a tarefa de ter que traçar o perfil de uma
profissão emergente, o brinquedista (ludotecário),
isto é, aquele que deve ser preparado, não apenas
para atuar como animador, mas também como
observador e investigador da demanda dos usuários
no âmbito das brinquedotecas. Segundo o autor,
tarefas desta dimensão social requerem uma
formação consistente, que embasa o perfil do
brinquedista num primeiro momento em três pilares:
formação teórica, formação pedagógica e formação
pessoal. Desta maneira se pode gerir e entender o
perfil do brinquedista (SANTOS, 2001, p. 87).

A formação teórica deve focalizar fundamentalmente as
principais teorias que tratam do desenvolvimento e da
aprendizagem; do jogo e do desenvolvimento; do tempo livre, da
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recreação e do prazer, marcando bem suas diferenças e em que
paradigmas se situam.
Para Santos (2001, p. 87), a formação pedagógica deve
oportunizar uma vivência concreta no âmbito lúdico, ou seja, uma
formação que complementa a formação teórica, onde se constrói
pela vivência e não apenas pela consciência. Se possível em
diferentes contextos, com crianças, adolescentes e adultos.
Isto significa alicerçar a formação em uma postura
pedagógica que dê tentáculo a toda reflexão teórica e que reflita
da maneira mais prática possível.
Este pilar é um componente inovador da formação.
Nos cursos de formação inicial de profissionais de
educação, geralmente se processa através de
práticas de ensino ou de estágios supervisionados.
Ocorre que estas práticas ficam desvinculadas da
formação como processo, ao mesmo tempo que não
permitem uma retroalimentação, nem uma reflexão
crítica a ponto de serem reformulados os conteúdos
durante o processo de formação. (SANTOS, 2001, p.
88)

Fica claro que, na realidade, o aluno em formação fica
muito desprotegido, ao passo que o professor formado pode
discursar à vontade, porque aquilo que propõe não terá uma
aplicação imediata.
Falar de formação pessoal, segundo Santos (2001, p. 88):
Pode parecer uma metáfora quando se focaliza a
formação de um profissional, uma vez que toda
formação é pessoal. Mas, na verdade, uma
abordagem com foco numa formação via corporal,
ou seja, uma configuração entre corpo e
pensamento, tornando-os inseparáveis, uma vez
que deve oportunizar que o pedagogo em formação
vivencie, por um lado, experiências lúdicas ou que
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tenha esta finalidade, sem se preocupar com o
gesto técnico.

Por outro lado, que oportunize vivências de sensibilização
corporal na relação com objetos e com seus iguais, constituindo-se
assim em um meio a mais que vai completar sua formação que
utiliza ação, pensamento e linguagem (comunicação e
verbalização) como elemento pedagógico, sem a preocupação
com performance. Esta formação objetiva que o adulto passe a ter
mais disponibilidade corporal, conheça melhor suas limitações e,
ao mesmo tempo, possa refletir sobre elas.
Segundo Friedman (2004, p. 91), a brinquedoteca necessita
de profissionais com características e habilidades tão diversas que
nem sempre é fácil encontrá-las em uma única pessoa.
Este profissional deve ter um perfil que reúna as seguintes
características: gostar de trabalhar com crianças; ser paciente,
entusiasta, determinado, comunicativo e criativo; estar
preocupado em enriquecer seus conhecimentos e se dispor para a
formação na área; ter disposição e vontade para descobrir
brinquedos, jogos e brincadeiras novas e, ao mesmo tempo,
interessar-se pela história das brincadeiras e pelo resgate dos jogos
antigos; respeitar os caminhos da criança e do seu pensamento;
explicar, discutir, refletir com a criança, esquecendo um pouco o
brinquedo ou jogo, vendo-o na globalidade da realidade individual
da criança.
Como se viu, são inúmeras as habilidades que traçam o
perfil dos profissionais da brinquedoteca.
De acordo com Friedman (2004, p. 94), as brinquedotecas
podem funcionar com equipes de profissionais especializados,
equipes de voluntários ou equipes mistas, desde que possuam o
perfil adequado para atuar na área.
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No contexto da ludicidade, pode-se dizer que a
Brinquedoteca além de oferecer atividades lúdicas, também
influência definitivamente na formação e desenvolvimento do
educando, sendo um local que representa não só um “depósito ou
cantinho” de brinquedos, mas sim, espaço para estimulação e
desenvolvimento integral do ser humano.
No ambiente da Brinquedoteca, o brincar supri algumas
necessidades da criança, tais como: expressar, participar,
transformar, desenvolver, aprender e atuar com subjetividade no
cotidiano escolar, na sociedade e na sua cultura. Diante deste
propósito, torna-se primordial refletir sobre a importância da
Brinquedoteca no ambiente escolar como espaço mediador de
aprendizagens, considerando-a no âmbito educacional, como local
voltado para brincadeiras lúdicas, sob a função não diretiva e
desprovida das intervenções do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da relevância social e cultural que assume a
utilização da brinquedoteca como um lugar privilegiado para o
brincar e para o uso do lúdico, como um recurso para a construção
de aprendizagens na infância, com vários estímulos diversificados
para desenvolver as habilidades e suas capacidades; é perceptível
o quanto o brincar é universal, é importante para o crescimento, a
saúde e para parte de relacionamento grupais.
O presente trabalho procurou qual a função da
brinquedoteca em apoio à ludicidade como elemento de
aprendizagem na educação infantil.
Embora hoje, estamos vivendo tempos que nossas crianças
estão deixando de lado as brincadeiras e os brinquedos, é
importante ressaltar o papel do educador, para as atividades
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lúdicas, para adquirir novos conhecimentos de uma forma bem
natural, agradável, que leve a criança a ter interesse em aprender.
Confirmamos, pois, diante dos estudos realizados acerca
da origem e características das brinquedotecas, que a valorização
da brinquedoteca cresceu e seu papel se afirma frente aos avanços
das ciências humanas e biológicas que confirmam a importância
do lúdico para o desenvolvimento, preservação e recuperação de
habilidades e competências físicas, psicológicas e sociais das
crianças.
Além disso, a brinquedoteca possui um papel de
salvaguarda do brincar na atualidade, diante da problemática
criada pela falta de tempo e de espaço para tais atividades. Os
rituais e brincadeiras, prenhes de simbolismo, estão presentes nas
brinquedotecas e podem ser vistos como vetores de
desenvolvimento e transformação pessoal, social e cultural no
universo da educação infantil.
Pretendeu-se com este trabalho refletir sobre a função da
brinquedoteca como ferramenta lúdica e seu apoio como elemento
de aprendizagem na educação infantil. Buscou-se ainda descrever
a brinquedoteca no contexto educativo brasileiro; revelar uma
breve história das brinquedotecas, bem como analisar os rituais e
brincadeiras na brinquedoteca como vetores de crescimento
pessoal, social e cultural das crianças na educação infantil.
No entanto, enfatizamos a necessidade de o educador
conhecer a fundo as funções da brinquedoteca, a fim de aproveitar
ao máximo todos os seus benefícios em sua prática docente. Por
fim, é necessário ainda compreender e respeitar a rotina do
ambiente da brinquedoteca no intuito de evitar que a
aprendizagem das crianças sofra algum tipo de interferência
negativa.
A partir do recorte temático adotado, a ludicidade como
elemento de aprendizagem na educação infantil através da
brinquedoteca, ocorrem no sentido em que a brinquedoteca e o
brincar tem como objetivo o expressar das crianças, a
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participação, a coletividade e o desenvolvimento no cotidiano
escolar.
Em reforço a essas considerações, vale frisar que nossa
pesquisa não esgota o assunto, pois ele pode desdobrar-se em
pesquisas de maior fôlego, que exijam maior tempo de consulta
teórica sobre os diversos tipos de brinquedoteca e outras funções,
além da pesquisa meramente bibliográfica, tais como pesquisas de
campo e pesquisa-ação, a fim de se confrontarem os pressupostos
teóricos com os dados empíricos coletados na vivência em sala de
aula.
Todavia, em que pesem as limitações de nosso trabalho,
ele tem a virtude de apontar caminhos para futuros pesquisadores,
além de servir de referencial teórico inicial para quem já trabalha
como brinquedista em brinquedotecas, sem, no entanto, ter tido
ainda a oportunidade de conhecer as ricas e amplas possibilidades
pedagógicas pertinentes a este encantador mundo lúdico.
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RESUMO
A psicanálise e a psicopedagogia se relacionam entre si,
uma vez que a psicopedagogia surge a partir de uma soma de
conhecimentos de vários profissionais, de campos vastos de
pesquisas uma delas a psicanálise, que propõem um olhar mais
perspicaz para as emoções no processo de aprendizagem no
âmbito escolar, uma vez que o paciente em si não abandona suas
emoções no processo de aprendizagem ou contrário, assim sendo,
há uma linha tênue neste momento, quando o psicopedagogo
precisa entender que suas observações pedem muito mais que seu
olhar direcionado pela psicopedagogia, somente, mas a
intervenção psicanalítica no processo de direcionamento do
aprendente ou paciente, diante disto o objetivo deste artigo é
justamente pontuar a contribuição dessa ciência – psicanálise - no
processo de investigação e intervenção psicopedagógica tanto
clínica quanto institucional e o quanto pode ser enriquecedor essa
contribuição para nortear observações e entender situações no
momento de escuta do paciente e familiares. O processo de
pesquisa para se chegar a esta conclusão aconteceu dentro dos
atendimentos feitos por mim em clinica, de forma quantitativa, à
medida que pesquisava e lia a respeito da psicanálise, procurei
aplicar no processo de escuta e analisar as informações coletadas
sob uma perceptiva mais analítica, sendo essa alicerçada na
ciência – psicanálise- meu objeto de estudo, as leituras que
estruturei minha pesquisa, além de vários artigos lidos, foi Anna
Freud - O tratamento psicanalítico de crianças, além de artigos de
Jacques Lacan, Nadia Bossa entre outros que contribuíram para
direcionamento na linha de pesquisa que foi traçada para nesse
artigo
Palavras chave: Psicanálise.
Clínica. Aprendizagem.

69

Psicopedagogia.

Intervenção

INTRODUÇÃO
Para se falar sobre contribuições da psicanálise para
psicopedagogia e neuropsicopedagogia no processo de
atendimento clinico e institucional, é preciso discorrer,
resumidamente, sobre a história da psicopedagogia e sua
importância e colaboração na educação e sociedade, assim como,
sobre a soma dessas várias ciências de conhecimento que
dispuseram à psicopedagogia como instrumento de estudo e
vivência para nós.
A técnica da analise através do brinquedo
elaborada por Melaine Klein é, sem duvida, de
valor para a observação da criança. Em lugar de
tomarmos tempo e trabalho em seguir a criança até
o seu ambiente doméstico, configuramos de um só
golpe o conjunto de seu mundo conhecido dentro
do consultório do analista, e permitimos que a
criança se movimente nesta área sob as vistas do
próprio analista, mas principio, sem a sua
interferência. (Freud, Anna – p.52 – 1971)

A psicopedagogia surge do olhar de alguns profissionais
sensíveis, diante das dificuldades de aprendizagem trazidas para
intervenções e estudos, que pontuaram a eles que o processo de
não aprender era muito além de questões apenas pedagógicas, mas
a soma de emoções, questões neurológicas, biológicas, ambientais
e pedagógicas, diante desta percepção era preciso entender o
discente como um todo e não em partes, assim surge essa ciência
terapêutica somando conhecimentos de várias vertentes, inclusive
a psicanálise que é o nosso objeto de estudo, propondo uma nova
visão sobre a interpretação das dificuldades de aprender e
propondo novas ações tanto clinicas quanto institucionais para o
processo de aprendizagem, alvitrando novas intervenções e
estudos, propondo outro olhar para o aprendente e o ambiente de
ensino.
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De fato, não podemos traduzir a linguagem do
inconsciente para a consciência sem emprestar-lhe
palavras do domínio consciente (Melanie Klein)

1- A HISTÓRIA DA PSICOPEDAGOGIA
A psicopedagogia é a soma do conhecimento em
psicologia, psicanálise, pedagogia e neurociência que estuda o
processo de aprendizagem e meios preventivos diante de
distúrbios de aprendizagem, tendo um papel preventivo e
terapêutico, Fernando Neves esclarece definindo-a:
A psicopedagogia estuda o ato de aprender e
ensinar, levando sempre em conta as realidades
internas e externas da aprendizagem, tomadas em
conjunto e mais, procurando estudar a construção
do conhecimento em toda sua complexidade,
procurando colocar em pé de igualdade os aspectos
cognitivos, efetivos e sociais que lhe estão
implícitos (Neves 1991) apud Bossa, 2000, pg 19).

No site da Associação Brasileira de Psicopedagogia (2008)
afirma-se que a psicopedagogia:
É um campo de conhecimento caracterizado pela
interdisciplinaridade, utiliza-se de várias correntes
teóricas. A sua fundamentação teórica está na
Epistemologia Genética, na Linguística, na
Psicanálise e na Psicologia e tem como objeto de
estudo o homem através do seu corpo em
movimento e em relação ao seu mundo interno e
externo.

Segundo Scoz (1992 pg. 2), a psicopedagogia estuda o
processo de aprendizagem e suas dificuldades e numa ação
profissional deve englobar vários campos de conhecimento
interagindo-os e sintetizando-os.
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Salientados nesta visão de buscar entender as dificuldades
existentes na área da aprendizagem, surge na Europa em 1946 os
primeiros estudos tendo como principais idealizadores J.
Boutonier e George Mauco que tinha uma direção médica e
pedagógica tentando auxiliar crianças que apresentavam
dificuldades em aprendizagem.
Janine Mery, psicopedagoga e francesa e grande
influenciadora dos estudiosos argentinos, aponta que o interesse
de se entender as dificuldades com a aprendizagem iniciaram
desde o século XIX, quando começou a surgir o interesse por
compreender e atender portadores de deficiência sensoriais,
debilidades mental e outros problemas que comprometessem a
aprendizagem, alguns estudiosos como Itard, Pereire, Pestalozzi e
Seguin é que começaram com afinco a estudar e querer entender
as questões que levaram ao distúrbio de aprendizagem e em 1904
a 1908 iniciam-se as primeiras consultas médicas pedagógicas.
Segundo Bossa, foi à literatura francesa que influenciou a
Psicopedagogia na Argentina, que por sua vez influenciou os
psicopedagogos brasileiros.
Na literatura francesa – que como vimos influência as
ideias sobre psicopedagogia na Argentina ( a qual, por sua vez,
influência a práxis brasileira) – encontram-se, entre outros, os
trabalhos de Janine Mery, a psicopedagogia francesa que
apresenta algumas considerações sobre o termo psicopedagogia e
sobre a origem dessas ideias na Europa, e os trabalhos de George
Mauco, fundador do primeiro centro médico psicopedagógico na
França, onde se percebeu as primeiras tentativas de articulação
entre Medicina, Psicologia, Psicanálise e Pedagogia na solução
dos problemas de comportamento e de aprendizagem. (Bossa,
2000, pg. 37).
Diante de tantos problemas de aprendizagem situados na
área pedagógica, a psicopedagogia torna-se uma necessidade
presente, trazendo conhecimento profundo dos processos de
desenvolvimento com a finalidade de orientar e capacitar ao
educando e educador.
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Na Argentina a psicopedagogia acontece em três
momentos importantes e transformativos, o primeiro, segundo
Fernandéz correspondeu aos planos de estudo entre os anos de
1956 a 1961 dando ênfase a formação filosófica psicológica a
alguns fundamentos de biologia o segundo momento acontece
entre os anos de 1963 a 1969 e tem influência da Psicologia
Experimental enfatizando a capacitação do profissional em
medição das funções cognitivas e o terceiro momento é a criação
da licenciatura como graduação com duração de 5 anos.
Na década de 70, foi criado em Buenos Aires centros de
Saúde Mental onde atuavam psicopedagogos, após algum tempo
de tratamento observavam que o paciente superava o problema de
aprendizagem, porém desenvolvia algum tipo de distúrbios de
personalidade, os psicopedagogos tomaram consciência então da
necessidade de permitir o sujeito de se expressar, diante desta
constatação eles mudaram sua forma de ver e entender os
pacientes, optando por uma abordagem que incluía a escuta e o
olhar clinico da psicanálise resultando no atual perfil da
psicopedagogia.

1.2 PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
O trabalho da psicopedagogia clinica se dá em hospitais,
clinicas particulares ou consultórios tem a função de entender o
porquê do paciente não aprender ao mesmo tempo em busca a
melhor forma para que ele aprenda, por meio de anamneses,
técnicas Piagetianas, Lúdico e outros tipos de técnicas o
psicopedagogo faz diferentes tipos de leituras e observações com
o paciente, para então partir para intervenção.
Segundo Bossa (2000, pg. 95) as alterações do aprender, o
fracasso escolar as diferentes formas sob as quais os problemas de
aprendizagem se apresentam em grande proporção na população
em geral principalmente na infância, requer uma analise
minuciosa desde de sua etiologia a sua particularidade, a tarefa
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diagnóstica tanto clinica quanto institucional é indispensável ao
terapeuta.
O diagnóstico acontece a partir de uma continuidade, ou
seja, é uma investigação que nasce da observação até chegar à
intervenção, para isto se faz necessária a sensibilidade do
psicopedagogo, para estar atento a observação, a escuta, a leitura
que se faz à medida que investiga o caso em estudo.
Diante de tantos distúrbios de aprendizagem e a proposta
que temos de que o sujeito deve ser autor de sua aprendizagem, a
psicopedagogia surge propondo mecanismos que interfiram neste
processo contribuindo para que o sujeito construa o conhecimento
e o adquira por meio de um processo dialético, fatos estes que
produzirão uma mudança na realidade e na história do paciente.
A
psicopedagogia
clinica
proporciona
este
acompanhamento, não somente por proporcionar ao profissional o
acompanhamento mais próximo, o que favorece uma observação
analítica mais profunda, quanto por meio de técnica que projetam
a ideia do brincar que proporciona uma sondagem especifica que
conduz aos mecanismos certos para interferir na dificuldade do
paciente.
A
ação
interventiva
do
psicopedagogo
/
neuropsicopedagogo propõe a operatividade com a capacidade de
agir por si sem esperar que aquele que coordena dê os passos e as
soluções prontas para a realização de uma tarefa, mas que
coordene usando o desenvolvimento da autonomia. (Riviére,
1988, pg. 128).
O uso do lúdico na abordagem clinica é algo presente, pois
proporciona a criação de uma ponte entre o real e a fantasia, o
consciente e subconsciente o que conduz a criança a representar
situações ligadas à realidade que vivem sejam conflitantes ou de
afeto.
Segundo Vygostsky, (1984) a brincadeira não é somente
uma dinâmica interna da criança, mas uma atitude dotada de
significado social que precisa de aprendizagem, pois a brincadeira
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reproduz a realidade da criança, o que ele define como a zona de
desenvolvimento proximal,
Skinner (1972) segue afirmando que o lúdico se utilizado
de forma correta, poderá proporcionar ao educador e ao educando
momentos de aprendizagens em múltiplos aspectos.
É neste contexto que o psicopedagogo utiliza o lúdico,
muitas vezes em seu trabalho, pois faz com que o paciente revele
emoções conflitantes e profundas que muitas vezes não são
reveladas em situações mais formais no processo de intervenção.

1.3 PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
Enquanto psicopedagogia clínica tem um olhar individual
voltado para o paciente, a psicopedagogia institucional em uma
visão global que pode envolver o contexto escolar, empresarial,
hospitalar entre outros direcionando, orientando e assessorando a
direção, coordenação, educadores etc.
O psicopedagogo Educacional tem por finalidade oferecer
qualidade de ensino, criar espaços pedagógicos e desenvolver
propostas de formação continuada à equipe docente, observar as
questões metodológicas aplicadas, procedimentos, distribuição de
trabalho, estrutura organizacional. Entretanto, para tal fim, é
necessário trabalhar com a pessoa do profissional que está atuando
com o individuo que não consegue aprender sendo assim a
atuação do psicopedagogo não se restringe, somente a analise de
grades curriculares e planejamento de ensino, mas abrange o
trabalho com educador este que o é intermediário entre o
conhecimento, proporcionando a este profissional uma relação
mais ativa com o saber que ele adquire academicamente e na vida
com as experiências dando assim significado a sua prática.
Diante deste contexto cabe ao psicopedagogo à
intervenção, após chegar a um diagnóstico, desenvolver uma
abordagem critica e reflexiva junto aos docentes que traga
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melhorias para o âmbito escolar no processo de aprendizagem
com o intuito de reduzir os problemas existentes.

2- PSICANÁLISE E SUA CONTRIBUIÇÃO NO
ATENDIMENTO CLÍNICO
PSICOPEDAGÓGICO E
NEUROPSICOPEDAGÓGICO
Para tecermos a respeito da contribuição tão preciosa da
psicanálise, cabe aqui, uma pequena introdução elucidativa sobre
o que é a mesma e quais contribuições ela oferece na atrativa de
atendimento e suporte psicopedagógico e neuropsicopedagógico.
Partindo da etimologia da palavra psique refere-se à alma,
portanto, investigação da alma, esse método terapêutico foi criada
por Sigmund Freud - 1856-1939, neurologista austríaco e
empregado em casos de neurose e psicose, que consiste
fundamentalmente na interpretação, por um psicanalista, dos
conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções
imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e
na transferência, exemplificando o objeto de estudo da psicanalise
concentra-se na relação que se dá entre o desejo ou os desejos
inconscientes e os comportamentos vividos pelas pessoas.
Partindo desse pressuposto, podemos entender que a
psicanálise pode ser utilizada como uma ferramenta importante
para auxiliar no olhar psicopedagógico ou neuropsicopedagógico
na tratativa clinica e institucional, uma vez que a psicanálise visa
o sujeito para o sujeito, havendo esse entendimento, que os
problemas de aprendizagem estão, também, relacionados a este
contexto, a contribuição da psicanálise será assertiva e eficaz no
processo de atendimento.
É preciso que nós quanto psicopedagogos e
neuropsicopedagogos que somos, estejamos atentos às demandas
emocionais que o paciente, o aprendente, ou o professor trazem
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durante o processo de orientação, sermos sensíveis às
subjetividades da nossa época e trazermos para nossa prática
diária essa visão sensível e perceptível que possa proporcionar o
ambiente acolhedor e sensível às demandas que o paciente traz,
assim norteando sua prática, sua fala, enriquecendo sua visão e
intervenção nas demandas que a jornada psicopedagógica
apresenta tanto em clinica quanto em instituição.
O natural é o brincar, e o fenômeno altamente
aperfeiçoado do século XX é a psicanálise. Para o
analista, não deixa de ser valioso que se lhe recorde
constantemente não apenas aquilo que é devido a
Freud, mas também o que devemos à coisa natural
e universal que se chama brincar. Winnicott
(p.63,1975)

Dentro da prática clínica a psicanálise possibilita que se
entenda o que há por trás desse sujeito que chega ao consultório,
que entenda as práticas e hábitos da família que esse paciente traz,
portanto eu não penso apenas no paciente, mas nas demandas que
traz em sua história, sobre o meio em que está inserido, as
influências sociais que recebe, nada disso deve ser descartado, ao
contrário, essas demandas serão necessárias para entender os
porquês de vários comportamentos e atitudes que o paciente
manifesta.
A psicanálise irá proporcionar esse olhar, uma vez que
iremos perceber a singularidade desse individuo sem excluir as
influências sobre o mesmo, ouvir os sintomas para entender as
causas.
Ao receber a família, no primeiro momento, quando ela
compartilha suas angustias e pontua o que acontece com o
paciente, a observação na escuta, na linguagem corporal, na forma
que correspondem às perguntas feitas e mais a frente aos
direcionamentos serão melhores interpretadas quando se tem a
ajuda dessa ferramenta preciosa, a psicanálise.
No momento de escuta, lembrando que a escuta vai muito
além da fala do paciente, da família, mas a escuta observadora dos
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atos, das atitudes, expressões, questões relevantes para melhor
compreender o paciente, que pode ser feita por meio de estímulo
de perguntas e repostas, nas brincadeiras, nos jogos nas
orientações, desenhos, tudo que é proposto para que ele sinta-se
confortável e encontre um espaço onde é escutado e possa ouvirse e descobrir-se, a psicanálise irá auxiliar nesse processo tão
importante.
As brincadeiras é o caminho mais eficiente e prazeroso
para se alcançar o paciente e é em meio às brincadeiras que é
possível escutar o paciente, observar como se esse lida com suas
emoções – como lida com suas vitórias e derrotas, o
psicopedagogo ou neuropsicopedagogo precisa promover dentro
da prática em clínica, o momento que o paciente sinta-se a
vontade para que esse se mostre como é, sinta-se livre e aceito
sem precisar de suas defesas, é dentro no ambiente clínico que
estas armaduras devem ser rompidas e esvaídas para que se
consiga êxito no processo terapêutico.
“A psicopedagogia estuda o processo de
aprendizagem e suas dificuldades, e a numa ação
profissional deve que englobar vários campos do
conhecimento, integrando-os e sintetizando-os”.
(Scoz, aput. Bossa. 2000: 19).

Não significa, entretanto, que todo profissional da
psicopedagogia ou neuropsicopedagogia deva cursar psicanálise,
pontuo aqui, a contribuição da mesma no processo de
atendimento, mas é possível mensurar e ter, por exemplo, um
profissional psicanalista fazendo parte da equipe, no entanto, o
fato de não ter formação da mesma não interfere na qualidade da
atuação do profissional, aquele que faz a escolha em ter a
psicanálise como ferramenta, agrega em seu trabalho.
O importante é estar atento a todos os tipos de falas que o
paciente traz e manifesta em seu ambiente clínico para entender
quando, também, precisa-se da intervenção de um psicanalista.
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2.1 CONCLUSÃO
O psicopedagogo ou neuropsicopedagogo é um explorador
na busca de informações relevantes e essenciais para chegar-se a
um diagnóstico, sendo assim é possível afirmar que o mesmo é
instrumentalizado por várias áreas de conhecimentos, quanto mais
ele busca mais entenderá as diferentes manifestações e seus
significados na tratativa do atendimento.
Ter conhecimentos dos sinuosos caminhos das teorias
freudianas e lacanianas é de suma importância e valia para o
profissional da psicopedagogia e neuropsicopedagogia que precisa
basear sua prática de maneira segura, a partir da construção do seu
conhecimento, à medida que se faz necessário estabelecer os
limites do que lhe cabe como profissional.
Certo é que se não optar por mais essa formação, debruçarse em leituras da psicanálise será de grande valência na
capacitação e apuração do olhar deste profissional, tanto no
atendimento clínico quanto no institucional, proporcionando
melhor segurança e direcionamento ao paciente, a família, aos
professores e instituição.
O estudo reflexivo de Freud com relação à psicanálise,
assim como seus discípulos, que ao longo do caminho foram
criando suas teorias oriundas das observações de seus
atendimentos, sem desprezar a escora que o mestre ricamente
contribuiu para suas buscas, tem sido, ao longo dos anos,
contribuições prestigiosas, agregando a medicina, neurociência,
pedagogia, psicologia, filosofia, entre outros, tornando a
psicopedagogia/neuropsicopedagogia uma ferramenta de pesquisa,
ou , porque não, uma ciência, de extrema necessidade de
imensurável importância tão necessária para nortear a
aprendizagem, para aqueles que em suas aflições apresentam
dificuldades em aprender, assim como outros que devidos a
transtornos apresentam a necessidade de novas ferramentas de
aprendizagem, assim como direcionamento para se saber o
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diagnóstico que o individuo apresenta, para assim, ter um norte
em sua jornada na aprendizagem.
Embora, infelizmente, essa área não seja considerada,
ainda, uma ferramenta agregada à saúde, e ainda é presente a
extrema insipiência de alguns profissionais da medicina que não
entendem sua valia, a psicopedagogia/ neuropsicopedagogia
trabalha atrelada a educação e saúde, uma vez que se alimenta de
várias fontes para construir uma ponte entre as duas áreas em que
o paciente/ aprendente possa transitar ganhando força em meio à
jornada e entendendo que todo conhecimento já listado das várias
vertentes são responsáveis para suplementar e construir esse
trajeto tão significativo que trará marcas preciosas e bússola para
toda sua vida.
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RESUMO
Durante a infância as crianças passam por diversos
momentos, sendo uma fase que é necessária muita atenção no seu
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Este estudo de
natureza descritiva através de estudos bibliográficos tem como
objetivo analisar a contribuição da Psicomotricidade na Educação
Infantil, como um processo de desenvolvimento global que
envolve todo o corpo. O desenvolvimento psicomotor tem a
função de assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta
as possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir
e equilibrarem-se, através do intercâmbio com o ambiente
humano. O objetivo deste artigo é conhecer sobre os conceitos
do tema Psicomotricidade e enfatizar sua importância para a
Educação Infantil, posto que a aquisição do desenvolvimento
motor possibilite à criança a tomada de consciência do seu corpo
por meio do movimento.
Palavras-Chave:
Psicomotricidade,
Desenvolvimento Motor.
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Educação

Infantil,

1- INTRODUÇÃO
O presente artigo fundamenta-se numa pesquisa
bibliográfica sobre a contribuição do desenvolvimento psicomotor
na Educação Infantil, destacando-se a importância do movimento
da criança em suas fases de desenvolvimento, e na formação da
criança, como um todo, destacando-se às habilidades motoras do
ponto de vista social, cognitivo e afetivo, para a construção do ser.
O trabalho divide-se em: Histórico da Psicomotricidade;
Conceitos da Psicomotricidade; Desenvolvimento Psicomotor e
Psicomotricidade na Educação Infantil, com o intuito de
proporcionar uma reflexão sobre o conhecimento e o domínio da
motricidade, proporcionando qualidade nas ações motoras e
psíquicas.
O objetivo da Psicomotricidade compreende e envolve
toda ação realizada pelo indivíduo; é a integração entre o
psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global,
levando à tomada de consciência do seu corpo por meio do
movimento.
Tempos atrás, as crianças vivenciavam de maneira
espontânea, por meio do brincar diário, movimentos psicomotores
suficientes para que adquirissem habilidades motoras mais
complexas, onde o brincar, aprender e crescer era indissociável no
seu desenvolvimento.
Nos dias atuais a infância apresenta-se bem diferente,
muitas mudanças aconteceram, devido urbanização, a segurança e
o avanço tecnológico, fatores que diminuíram os espaços e a
liberdade para que as crianças pudessem simplesmente brincar.
Nesse contexto na Educação Infantil a escola deverá contribuir
como grande aliada garantindo espaço para o pleno
desenvolvimento global.
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2- REFERENCIAL TEÓRICO
Será feita uma revisão de alguns aspectos relevantes do
estudo da psicomotricidade, da Educação infantil e
desenvolvimento motor.

2-1 HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE
A educação pelo movimento ao longo do tempo contribuiu
para que cientistas e seus pioneiros analisassem a evolução da
motricidade humana como um todo. Os gregos analisavam o
corpo negligente em função da mente, consideravam que a mente
não tinha relação com o corpo e seus sentidos, estimulavam
profissionais ousados a novos desafios no século XIX.
A Psicomotricidade surgiu na França (1900-1940), em
Paris, Dupré ao evidenciar a “Síndrome da Debilidade Motora”,
verificou que existia uma estreita relação entre anomalias
psicológicas e anomalias motrizes, considerando a recordação do
corpo passado, a valorização do corpo presente e a reabilitação do
corpo futuro. O corpo passa a ser estudo de profissionais das
áreas: neurológica, psiquiátrica e psicológica, na intenção de
perceber o corpo e as estruturas, com a necessidade de clarear os
fatores patológicos, da síndrome de debilidades motrizes e
debilidades mentais.
Dupré integrou os movimentos às funções psicológicas
superiores, à inteligência e à afetividade, estabeleceu uma relação
entre o cérebro e a ação sobre a debilidade motora, associado à lei
do paralelismo psicomotor, relacionado ao desenvolvimento
motor e intelectual. Loureiro (2009), não concorda com a
separação corpo e mente, estabelece seus conceitos da
Psicomotricidade: mente e movimento, contribuindo para outros
desafios importantes no nível do desenvolvimento funcional
cognitivo, motor e afetivo.
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Wallon como médico e psiquiatra, consolidou seu interesse
em compreender a organização biológica do homem. A partir
desse conceito fundou um laboratório de pesquisa junto à escola
francesa com o objetivo em atender crianças “anormais”. Devido
sua dedicação nos atendimentos clínicos e o interesse pela
psicologia da criança, em 1939 ele se muda para sua própria sede.
(WALLON, 1920 a 1937 in GALVÃO, 1995).
Wallon pesquisou o estudo da criança como um recurso
para conhecer o psiquismo humano, dedicou-se com atenção e
engajamento no processo de desenvolvimento infantil,
impulsionou médicos, neuropsiquiatras, pedagogos, psicólogos e
outros profissionais às primeiras tentativas de estudos da
reeducação psicomotora, na concepção de integrar como processo
básico de intervenção tônica, mental, motora e afetiva como meio
de relação da ação com o outro.
O estudo destacou importantes nomes como: Ajuriaguerra,
Guilmain, Erickson, Bérges, Soubiran e Stambak, envolvidos com
o trabalho no hospital Henri Rouselle, na França, onde
contribuíram para os primeiros terapeutas psicomotores. Na
França, em 1967, pela equipe Ajuriaguerra com a proposta da Dra.
Giselle Soubiran, (LOUREIRO, 2009).
Simone Raiman chega ao Brasil em 1970, com suas
experiências psicocinéticas seguindo o mesmo objetivo da escola
francesa. Em 1979 o Ministério da Educação convida a Dra.
Dalila Costallat e Dra. Gisele Soubiran para vir ao Brasil propagar
sua pesquisa: a Psicomotricidade como processo de reabilitação
em pessoa com deficiência mental. (COSTALLAT, in
LOUREIRO, 2009). Por meio da Dra. Beatriz Loureiro, a
Psicomotricidade conseguiu estabilidade no Brasil, surgiu à
fundação GAE - Grupo de Atividades Especializadas em São
Paulo, com o propósito em atender crianças com dificuldade
psicomotoras, estabeleceu formação universitária pública e
particular, cursos de Pós-graduação, intercâmbio entre os países
Brasil e França.
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A expansão da disciplina avançou na América do Sul,
América do Norte, América Central e em outros países, sendo
hoje bem representada na França pelos presidentes das
Delegações
OIPR
–
Organização
Internacional
da
Psicomotricidade e Relaxação. No Brasil, a Dra. Beatriz Loureiro
postulou as formações e atuações de ontem, hoje e certamente de
amanhã. Desde 1996 foi criada em São Paulo a O.N.P - Ordem
Nacional dos Psicomotricistas de São Paulo (LOUREIRO, 2009).

2-2 CONCEITOS DE PSICOMOTRICIDADE
A Psicomotricidade é sustentada por três conhecimentos
básicos: o movimento, o intelecto e o afeto, ciência que tem como
objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e
em relação ao seu mundo interno e externo, relacionada ao
processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas. É uma concepção de movimento
organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo
indivíduo, cuja ação é resultante de sua individualidade, sua
linguagem e sua socialização. (Associação Brasileira de
Psicomotricidade).
Segundo (Costa, 2002) A Psicomotricidade é uma
concepção unificada da pessoa, que contém interações cognitivas,
sensórias motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de
ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto
psicossocial, organiza-se por um conjunto de conhecimentos
psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais que
permitem, utilizando o corpo como mediador, entende o ato motor
humano com o intento de favorecer a acomodação deste sujeito
consigo e com o mundo dos objetos e outros sujeitos.
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3- DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
O desenvolvimento psicomotor é o processo de mudança
no comportamento, relacionado com a idade, tanto na postura
quanto no movimento da criança. É um processo de alterações
complexas e interligadas das quais participam todos os aspectos
de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do
organismo. O desenvolvimento motor não depende apenas da
maturação do sistema nervoso, mas também da biologia, do
comportamento e do ambiente. (Instituto Pensi).
A criança tem seu padrão característico de
desenvolvimento motor, sendo que as características inerentes
sofrem a influência constante de uma cadeia de transações que se
passam entre ela e o ambiente que a circunda. Sendo assim,
existem características particulares que permitem uma avaliação
grosseira do nível e da qualidade do desempenho infantil. É
necessário realizar um acompanhamento do desenvolvimento
motor da criança, principalmente na primeira infância, de forma
que seja possível realizar o diagnóstico de defasagem motor em
estágios iniciais. Podendo facilitar o tratamento, para um bom
desenvolvimento psicomotor na vida futura da criança nos
aspectos sociais, intelectuais e culturais (FONSECA 2004).

3-1 ESQUEMA CORPORAL
Segundo (Wallon, 1974). O esquema corporal é a
consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo
e com o meio que o cerca, sendo um elemento básico
indispensável para a formação da personalidade da criança. É a
representação do corpo relativamente global, científica e
diferenciada que a criança tem de sua própria imagem corporal.
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3-2 LATERALIDADE
A lateralidade é capacidade de controlar os dois lados do
corpo junto ou separadamente, é a bússola que nos possibilita
situar-se no ambiente, diz respeito à percepção dos lados do corpo
e a dominância específica de um desses lados o esquerdo ou o
direito, que será manifestado durante o seu desenvolvimento e
experiências (GALLAHUE, 2002).

3-3 COORDENAÇÃO MOTORA GLOBAL
Gallahue (2002), define coordenação motora global como
atividades que recruta grandes grupos musculares, com
capacidade de execução de diferentes movimentos em diversos
segmentos corpóreos, ao mesmo tempo separados e utilizados na
maioria das habilidades desenvolvidas por um indivíduo.

3-4 COORDENAÇÃO MOTORA FINA
Oliveira (2002), diz que a coordenação motora fina está
relacionada com as atividades que requerem habilidade e a
agilidade manual, que consiste num processo de desenvolver
diversas formas de pegar um objeto, principalmente em um
movimento combinado dos dedos das mãos e dos pés,
constituindo um aspecto particular da coordenação global.
Trabalhando em nível das articulações dos ombros, pulsos, mãos e
dedos em movimentos que vão afinando progressivamente dos
ombros para as pontas dos dedos, caracterizando numa atividade
preparatória para a escrita e outras habilidades que requerem o
movimento dos pequenos músculos do nosso corpo.
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3-5 EQUILÍBRIO
Gallahue e Ozmun (2003) consideram o equilíbrio como a
noção de distribuição do peso em relação a um espaço e há um
tempo, e em relação ao eixo de gravidade. Depende
essencialmente do sistema labiríntico e do sistema plantar que
pode ser estático ou dinâmico. Destaca-se que a força dos
músculos do tornozelo, joelho e quadril, tem que ser suficiente
para permanecer em uma postura adequada ou para reestabelecer
um equilíbrio, e quando essa força é alterada por qualquer motivo,
há uma divisão em partes iguais entre as várias articulações que
determinarão se o movimento vai ser amplo ou não, e por último
os elementos da morfologia do corpo que altera diretamente a
função biomecânica da manutenção da estabilidade como a altura,
o centro de massa, comprimento dos pés e a distribuição da massa
corporal.

3-6 ORGANIZAÇÃO TEMPORAL
Segundo Oliveira (2002), A duração e ordem que o ritmo
reúne são componentes da organização temporal, define a
sucessão que existe entre os acontecimentos, que se produzem
ordem física irreversível e a duração permite a variação do
intervalo que separam três pontos: o principio, meio e o fim de
um fato. A distribuição cronológica das mudanças ou dos
acontecimentos sucessivos representa a ordem no aspecto
qualitativo do tempo e a duração do seu aspecto quantitativo.
O entendimento de duração resulta de uma elaboração
ativa do ser humano de informações sensoriais. O conjunto de
conceitos físico da duração proporciona a base de nosso
conhecimento do tempo e de sua organização. A organização
temporal inclui uma dimensão convencional e lógica sistema
cultural de referências e um aspecto de experiências vividas que
92

surge antes dos outros três memória da sucessão, percepção e
duração dos acontecimentos (FONSECA, 2004).
A compreensão do tempo se estrutura sobre as mudanças
percebidas, e sua retenção está vinculada à memória e a
codificação da informação contida nos fatos. Organizamos a
ordem dos acontecimentos e estimamos sua duração no
psicológico, elaborando o nosso próprio tempo (OLIVEIRA,
2002).

3-7 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
O conhecimento de espaço é ao mesmo tempo, concreta e
abstrata, pois envolve o espaço do corpo acessível e o espaço
exterior. A ordem e duração que o ritmo reúne, enquanto o espaço
psicológico associado à nossa atividade mental revela-se, em
nossa consciência. A atividade perceptiva baseada na experiência
do aprendizado, é que significa as informações captadas
sensorialmente, sobre as conexões entre os objetos que ocupam o
espaço (GALLAHUE 2002).
A organização espacial necessita da estrutura anatômica,
biomecânica, fisiológica e etc... de nosso próprio corpo, da
natureza do meio que nos cerca e de suas características. As
variedades sensoriais participam em certa medida na percepção
espacial, e a orientação espacial estabelece nossa habilidade para
analisar com precisão a relação física entre nosso corpo e o
ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos
deslocamentos (FONSECA, 2008).
A integração das informações internas e externas por nós
recebidas forma-se a nossa organização espacial. Características
das nossas atividades nos permitem utilizar dimensões do espaço
plano, distância ou profundidade (FONSECA, 2004). A noção
espacial enfatiza a existência de duas etapas: uma ligada à
percepção imediata do ambiente, caracterizada pelo espaço
perceptivo ou sensório-motor, e outra nas operações mentais que
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saem do espaço representativo e intelectual. Assim, se determina
de forma progressiva com a evolução cognitiva e intelectual da
criança, à aquisição e à conservação das noções de distância,
superfície, volume, compreensão e coordenadas que determinam
suas possibilidades de orientação e de estruturação do espaço em
que vive (OLIVEIRA, 2002).

4- PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Criança é quase sinônimo de movimento; movimentandose ela se descobre, descobre o outro, descobre o mundo à sua volta
e suas múltiplas linguagens. Pois se somos seres inconclusos,
como nos ensina Paulo Freire (1997, p.64), “A consciência do
mundo e a consciência de si como ser inacabado, necessariamente
inscrevem o ser consciente de suas inconclusas num permanente
movimento de busca”. Portanto na Educação Infantil a criança é
ponto de partida da psicomotricidade, caracterizando-se como
uma das linguagens fundamentais a serem trabalhadas, oferecendo
possibilidades dos movimentos corporais a revelar um universo a
ser vivenciado, conhecido, desfrutado, com prazer e alegria.
“A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade”. (BRASIL, 1996). O desenvolvimento psicomotor
deve ser considerado como uma educação de base, condicionando
todos os aprendizados pré-escolares e escolares; levando a criança
a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no
espaço, dominar o tempo, adquirir habitualmente a coordenação
de seus gestos e movimentos.
A psicomotricidade deve ser praticada desde a mais tenra
idade; conduzida com perseverança, permitindo prevenir
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inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas. (LE
BOULCHE, 1982).
É por meio da atividade motora que a criança vai
construindo um mundo mental cada vez mais
complexo, não apenas em conteúdo, mas também
em estrutura. O mundo mental da criança, devido
às ações e interações com o mundo natural e social
da criança, acaba por apresentar essas realidades
por meio de sensações e imagens dentro de seu
corpo e de seu cérebro. Primeiro por intervenção de
outras pessoas, que atuam como mediadoras entre
as crianças e o mundo; depois pelos sucessos e
insucessos da sua ação, ela vai adquirindo
experiências que virão a ser determinantes no seu
desenvolvimento psicológico futuro (FONSECA
2008, apud GONÇALVES, 1983, p.27).

De acordo com Le Boulch (1982), a Psicomotricidade
é uma fermenta essencial na escola de Educação Infantil, onde a
educação psicomotora tem como objetivo uma formação de base
indispensável a toda criança que seja normal ou com problemas.
Assume uma dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento
funcional levando em conta suas possibilidades e ajudar na sua
afetividade, a expandir-se e a equilibrar-se através do intercâmbio
com o ambiente humano.
A prática da estimulação psicomotora junto com o auxílio
dos pais e da escola tem a finalidade de ensinar a criança, através
da motricidade, exercer sua função de ajustamento,
individualmente ou com outras crianças. Na Educação Infantil a
prioridade constitui a atividade motora lúdica, fonte de prazer,
permitindo a criança prosseguir na organização de sua “imagem
de corpo”, servindo de ponto de partida na sua organização prática
em relação ao desenvolvimento de suas atitudes de análise
perceptiva. O papel atribuído à educação psicomotora é a de
prevenção, argumentado por Fonseca:
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A educação psicomotora pode ser vista como
preventiva, na medida em que dá condições à
criança desenvolver melhor em seu ambiente.
É vista também como reeducativa, quando
trata de indivíduos que apresentam desde o
mais leve retardo motor até problemas mais
sérios. É um meio de imprevisíveis recursos
para combater a inadaptação escolar
(FONSECA, 2004, p. 10).

A escola, hoje em dia, é um importante agente motivador
do
desenvolvimento
infantil;
quando
integramos
a
Psicomotricidade às atividades escolares, temos como resultado os
benefícios da motricidade, do autoconhecimento e a ajuda na
vivência em grupo, pois por meio das atividades psicomotoras as
crianças começam a ter um bem estar físico, mental e social
(Fonseca, 2008).
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo discutir e ressaltar a didática
como recurso e elemento fundamental para a eficácia e adequação
à novos contextos de ensino-aprendizagem nos cursos de
Pedagogia. A metodologia adotada trata-se de pesquisa
qualitativa, a partir de revisão bibliográfica, que embasou a
discussão do tema. Após análise de conteúdo das literaturas, ficou
claro a importância da didática na contribuição da formação
docente sob a ótica das mudanças pelas quais a educação vem
passando ao longo dos anos quanto à formação e o papel do
docente universitário.
Palavras-Chave: Didática, Prática pedagógica, Pedagogia
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1- INTRODUÇÃO
Educação e escola estão presentes na sociedade desde os
temos antigos. Isso denota que as relações no processo educativo
também remotam a essa época. Não é recente a relação professoraluno assim como não é nova a forma como essa relação se
desenvolve.
A construção do conhecimento pode acontecer de diversas
formas, assim como a utilização dos mesmos. Neste ponto, para
que tudo ocorra sem ruídos, favorecendo uma boa comunicação,
surge a didática como elo essencial nesse processo.
Ela é preponderante para qualquer estratégia de gestão do
conhecimento porque trata das experiências, conceitos e formas
para visualizar caminhos para o ensino.
No entanto, embora atualmente a disseminação da
informação a respeito de estratégias didáticas para o ensino esteja
em evidência, muitos professores universitários apresentam
deficiências quanto aos aspectos ligados à didática. Deficiências
estas relacionadas a inúmeras motivações de cunho pessoal ou
profissional.
Um ponto a ser discutido é a complexidade da formação,
quais são as metas a serem alcançadas e meios necessários para
uma aprendizagem plena. Nesse contexto, coloca-se a seguinte
questão: Qual é o papel da didática para o professor do curso de
Pedagogia na atualidade?
Este artigo tem por objetivo ressaltar a importância da
didática para o professor do ensino superior no processo de ensino
aprendizagem na sala de aula. Entendendo, dessa forma, que ela é
um aspecto fundamental na construção do conhecimento
acadêmico tanto para docentes quanto para os alunos.
As universidades necessitam dispor de habilidades
pedagógicas que tornem o aprendizado eficaz.
O artigo foi organizado por meio de revisão bibliográfica
de fontes que referenciavam o tema. No primeiro momento,
considerará a didática como determinante dos passos que o
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pedagogo percorrerá, para que este saiba como proceder em
relação ao ensino-aprendizagem de seu aluno. Depois, o
embasamento na didática para a formação acadêmica, para
elaborar estratégias na tentativa de solucionar os problemas
educacionais e adequar-se às modificações da educação com
desenvoltura.

2- DIDÁTICA
2-1 DIDÁTICA: DIRECIONANDO A APRENDIZAGEM
Atualmente, é imprescindível haver algumas mudanças
para que o ensino possa se adequar ao novo contexto que se
apresenta bastante exigente, como a necessidade de adequação
quanto a Base Nacional Comum Curricular. Se a didática não for
bem estabelecida, o ensino não definirá as diretrizes dos novos
pedagogos e estes não saberão como agir com os alunos. “É
preciso introduzir, em cada momento, as ações que se adaptem às
novas necessidades informativas que surgem constantemente”
(ZABALA, 1998 p.51). A didática deve ser encarada para a
licenciatura como uma fonte potencial para o aumento da eficácia
da prática docente.
Nos últimos anos tenho desenvolvido o ensino da
didática nos cursos de licenciatura e realizado
pesquisas sobre formação inicial e contínua de
professores. É a partir dessas experiências que
exponho algumas reflexões, com o desafio de
colaborar para a formação de professores. Nos
cursos de formação inicial, tenho utilizado a
produção de pesquisas em didática a serviço da
reflexão dos alunos e da constituição de suas
identidades como professores. Ao mesmo tempo,
problematizando-as diante da realidade do ensino
nas escolas, procuro desenvolver nos alunos uma
atitude investigativa. Nesse contexto, estamos
empenhados em ressignificar os processos
103

formativos a partir da reconsideração dos saberes
necessários à docência, colocando a prática
pedagógica e docente escolar como objetivo de
análise (PIMENTA,1996).

Quando se fala em didática pensa-se logo em estratégias,
ações e reflexão. Contudo, quem irá determinar sua utilização com
eficiência será o professor. Este, precisa centrar na promoção do
aprendizado, que representa o diferencial, constituindo a
competência fundamental para os alunos, assumindo seu papel de
“interlocutor mais experiente” (VEIGA, 1996).
A tendência é investir na didática, na qualificação dos
pedagogos, que atuam em diversos níveis e modalidades do
processo educativo, para que eles possam conduzir com valor
agregado sua também função de professor, quando se formarem.
Para que seu potencial possa ser utilizado com mais eficácia.
Durante muito tempo, acreditou-se que o ensino poderia
ser bem desenvolvido com enfoque no professor, em seu
conhecimento, “em que a importância do ensinar predominou
sobre o aprender” (PIMENTA,1999). Mas, hoje, a realidade é
outra: para que se possa desenvolver a aprendizagem, esta não
pode estar dissociada do ensino.
Assim, torna-se fundamental refletir sobre o processo
ensino-aprendizagem, sendo necessário também a conscientização
sobre o conhecimento. É necessário e urgente formar organizações
de aprendizagem, nas quais os estudantes de pedagogia e futuros
professores, aprimorarão continuamente suas capacidades,
trabalhando juntos na busca de inovações.
A formação não se restringe ao conhecimento do
professor. Na verdade, é muito mais que isso: as diretrizes
constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 9394/96) enfatizam as competências acima das
disciplinas/conteúdos abrindo possibilidades para a prática do
ensino, deixando de lado o conhecimento pedagógico abstrato
(BRASIL, 2018).
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Nisso, reside a importância de mudar o perfil desses cursos
e adoção de um trabalho bem feito, iniciando um processo de
discussões sobre as diretrizes curriculares atreladas à prática
pedagógica, pois são esses pedagogos que irão recuperar o nível
do ensino-aprendizagem para redução e/ou erradicação do
fracasso escolar. Para isso, o profissional precisa ser proativo,
tendo uma visão de aprendizagem como um todo.
A formação e capacitação são primordiais quando se
analisa o contexto do conhecimento e aprendizagem pela ótica da
didática, pois todo o processo de aprendizagem está direcionado
nas formas de realização do ensino, são elas que irão garantir que
se aprenda a aprender.
Pensar o ensino e aprendizagem em termos da
relação pedagógica implica em admitir a
complexidade da situação da sala de aula e
considerar as questões de ensino de um ponto de
vista dinâmico (CORDEIRO, 2009, p.98).

O contexto atual, gerou consequências grandiosas na
educação, determinando, por conseguinte, mudanças no
comportamento e cultura de “ensinagem”. Os alunos, que
representam a condição indispensável nesse contexto, têm cada
vez mais papel fundamental nos resultados das instituições
educacionais, o motivo de tanta demanda, como visto nos últimos
tempos.
Por isso, é urgente que, tanto cursos de pedagogia quanto
professores sejam dinâmicos para acompanhar os processos e
demandas dos alunos. Isso inclui trabalhar, na maior qualidade
possível, com o perfil idealizado de um profissional preparado
para atender os mais diversos propósitos na sua prática.
Evidentemente orientando e avaliando-os durante esse caminho de
formação.
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2-2 MUDANÇA E DINÂMICA DIDÁTICA
A mudança de paradigma pode ser um fator determinante
para a renovação da didática e sua adequação ao ensino atual,
pois, com o movimento social concreto, no qual se atinge seus
objetivos
quando
se
transforma
numa
organização
institucionalizada, nesse caso, a universidade, tornou-se
imprescindível. Contudo, para ser benéfica, o professor precisa
ampliar seu território de ação.
No entanto, para reformular a estrutura educacional e
adequá-la como o contexto social exige, os cursos de pedagogia
necessitam implementar modelos de formação de seus
professores. Esse repensar de práticas deve considerar alguns
fatores que até pouco tempo não possuíam importância para a
educação, como o papel determinante da didática do professor, o
conhecimento agregado às habilidades individuais e coletivas.
Na atualidade, os recursos precisam ser o diferencial,
devem ter um longo alcance. Existem muitos pedagogos
deficientes nesse aspecto, que usam novos recursos, com as
mesmas práticas, acreditando e/ou se enganando que está
inovando. “Há uma ideia de senso comum, inclusive de muitos
pedagogos, de que Pedagogia é o modo como se ensina, o modo
de ensinar a matéria, o uso de técnicas de ensino. [...] Trata-se de
uma ideia simplista e reducionista” (LIBÂNEO, 2010, p.29). O
que pode ser o espelho da formação do seu curso superior.
O curso de graduação em Pedagogia foi,
dentre os cursos de graduação em nível
superior, um dos que mais sofreu
reformulações normativas ao longo de seus
anos de existência (GATTI, 2012, p.151).

Então, porque não vemos muitos efeitos em relação a
qualidade, depois que o pedagogo inicia sua prática? Se faz
necessário que as políticas de educação sejam direcionadas como
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uma política de Estado e contínua, sem intervenções de planos de
governo individuais.
(...) é a precariedade das políticas formativas,
cujas sucessivas mudanças não lograram
estabelecer
um
padrão
minimamente
consistente de preparação docente para fazer
face aos problemas enfrentados pela educação
escolar em nosso país (SAVIANI, 2009,
p.148).

Qualidades como autoconhecimento, motivação, passam a
ser fundamentais para o profissional poder incorporar as técnicas
de aprendizado propostas pela atualidade. Dessa forma, cria-se
expectativa na qualidade, na formação base desses profissionais,
para o crescimento e o desenvolvimento coletivo, englobando
todos os pontos contundentes citados acima, nesse processo de
integração política.
Esses professores trabalharão com crianças
em tenra idade e com a alfabetização,
trabalho que exige uma formação delicada,
um aprendizado de relações pessoais,
pedagógicas, didáticas, motivacionais e de
formas de linguagem e comunicação
específicas (GATTI, 2012, p.163).

Apenas quando o professor reconhece suas potencialidades
e as suas deficiências, tem a plena consciência do que faz assim
como os objetivos que pretende alcançar. Muitos são os
obstáculos nesse caminho, por vezes, é vital que ele seja
reformulado, como citado por Gatti (2012). Essa reformulação,
entretanto, exige ser mais do que normativa, necessita ser de
reeducação e qualificação profissional por parte do professor
universitário.
Dessa forma, para que o profissional queira se aperfeiçoar
e aprender a promover um espaço facilitador, é indispensável que
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ele esteja motivado para isso. Volta-se à questão da importância
da motivação quando se trata de formadores de docentes em
relação às novas concepções desse processo.
A motivação é um elemento fundamental para a didática.
Ela é que define o quanto este formador irá se esforçar para
aprender ou modificar sua visão e atitudes. As universidades
precisam buscar alternativas para promover o comprometimento
através das relações construtivas e de reconhecimento.
Conforme afirma PIMENTA (2003): “[..]a prática
educativa é um traço cultural compartilhado que tem relações com
o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de suas
instituições.” (p.12) Por isso, é enfatizada a adequação do
profissional e aperfeiçoamento para a devida prática educativa da
didática, tendo um olhar sobre os desafios que o docente do curso
de Pedagogia terá de superar para aproximar sua prática
pedagógica com os diferentes contextos em que atuarão os novos
docentes nas escolas.

3. METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa qualitativa, a partir de revisão
bibliográfica.
Minayo, (1994) explica a pesquisa qualitativa enquanto
sua capacidade de aprofundamento no campo dos significados,
ações e relações humanas, o que permite identificar as relações
entre os achados e percepções.
Foram utilizados artigos científicos e livros que
referenciavam a discussão sobre a didática na formação docente.
Foram pesquisadas a base de dados Scielo, USP e UFSC.
Os conteúdos foram analisados e os resultados descritivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação dos professores que atuam no Ensino Superior
precisa ser amplamente revista, mesmo quando dispõe de
titulações, sendo evidente a necessidade de uma complementação
pedagógica para poder exercer plenamente o papel da didática.
Em se tratando disso, foi possível verificar que não são
poucos os autores que abordam a didática no ensino superior.
As pesquisas mostraram uma preocupação eminente em
promover a formação continuada e/ou pedagógica desses
professores.
Todas as questões verificadas apontam para a necessidade
de uma complementação didática para que se possa dispor dos
recursos necessários para lidar com a diferentes situações do
cotidiano escolar, no papel do pedagogo, para que a conclusão do
curso de Pedagogia seja um início significante para o pensar da
prática educativa nas escolas.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica
sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil.
Ressaltando a importância dos jogos e brincadeiras para a
aprendizagem das crianças. O brincar permite à criança resolver
conflitos internos, além de garantir a construção do conhecimento
e do desenvolvimento emocional, cognitivo e social. É a
oportunidade que a criança tem de aprender sozinha com sua
própria falha sem se sentir constrangida em errar e tentar
novamente.
Palavras chaves: Brincar, brincadeira, desenvolvimento.
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1. INTRODUÇÃO
Esse artigo tem por objetivo mostrar a importância do
brincar para o desenvolvimento infantil. Seu objeto de estudo é
elucidar as contribuições que a brincadeira pode oferecer à
aprendizagem e ao desenvolvimento infantil. Para tanto,
primeiramente é feita uma pesquisa bibliográfica sobre a
utilização das definições dos termos brinquedo, brincadeira e
jogo. A brincadeira é vista na literatura como um recurso que
pode estimular o desenvolvimento infantil e proporcionar meios
facilitadores para a aprendizagem.
Este artigo justifica-se por que o brincar é a atividade
predominante na infância e vem sendo explorado no campo
científico, com o intuito de caracterizar as suas peculiaridades,
identificar as suas relações com o desenvolvimento e com a saúde
e, entre outros objetivos, intervir nos processos de educação e de
aprendizagem das crianças. A metodologia utilizada será a
qualitativa, através da pesquisa bibliográfica.
O artigo subdividiu-se em três subitens, iniciando pela
evolução histórica do brincar, o jogo e o brinquedo e por fim, a
brincadeira e sua importância.

114

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BRINCAR
Os primeiros estudos sobre a prática do jogo ou do lúdico
comprovam que seu uso vem desde a pré-história, com as
atividades de caça, pesca, dança e luta que não se restringem
somente ao caráter da sobrevivência, passada de geração em
geração.
Na Grécia e em Roma o jogo ganha um novo sentido
lúdico. Para Platão, o “aprender brincando” é importante e
contrapõe a utilização da violência e da repressão. Já Aristóteles
propõe o uso de jogos que imitem atividades sérias dos adultos
para a educação de crianças pequenas, visando um preparo para a
vida adulta. Mas ainda, nessa época, não era discutido o uso do
jogo como recurso auxiliar para o ensino.
Os romanos utilizavam os jogos para o preparo físico,
visando formar soldados e cidadãos obedientes. Na Grécia os
jogos eram influenciados pela cultura física, formação estética e
espiritual.
Segundo Kishimoto:
“(...) A prática de aliar o jogo aos primeiros
estudos parece justificar o nome de
ludos
atribuído às escolas responsáveis pela
instituição elementar, semelhante aos locais
destinados a espetáculos e à prática de
exercícios de fortalecimento do corpo e do
espírito.” (apud kishimoto, 1994: p.15).

Devido ao Cristianismo os jogos passaram a ser
considerados profanos, imoral e sem nenhuma significação, pelo
fato da sociedade cristã estabelecer uma educação disciplinar,
valorizando a memorização e a obediência.
Novas concepções pedagógicas surgem na época do
Renascimento, resgatando o jogo e incorporando ao cotidiano dos
jovens como uma ação natural do ser humano e não como
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diversão. A partir daí, nascem os jogos educativos, visando o
desenvolvimento do ser humano.
Já no século XVlll, com o surgimento do movimento
científico, são diversificados os jogos, que são criados para o
ensino de ciências para príncipes e nobres, vindo a ser
popularizados posteriormente.
Devido à expansão dos jogos ao longo dos tempos,
crescem experiências que colocam o jogo como facilitador das
tarefas de ensino, assim como o próprio nome diz: “(...) jogo
educativo, metade jogo e metade educação (...)” (Kishimoto,
1994: p. 18).
O jogo Educativo apresenta duas funções concomitantes,
dois elementos distintos, conforme descrito por Kishimoto:
“1.função lúdica – o jogo propicia a diversão,
o prazer e até o desprazer quando escolhido
voluntariamente, e 2. Função educativa – o
jogo ensina qualquer coisa que complete o
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e
sua apreensão do mundo (...)” (Kishimoto,
1994: p.19).

Atualmente, alguns teóricos e filósofos apontam um
desequilíbrio dessas funções, pois se ocorrer a predominância da
função lúdica não há o ensino e se houver a predominância da
função educativa existirá só o ensino, portanto, o objetivo maior
do jogo educativo é o equilíbrio entre essas funções, agindo como
um suporte na ação pedagógica intencional do professor e no
respeito e liberdade à ação voluntária da criança.
2.1

O JOGO E O BRINQUEDO

Há alguns anos atrás o jogo era visto como algo inútil e a
partir do Romantismo, o jogo vem sendo considerado como algo
sério e importante para o desenvolvimento da criança. Não existe
uma definição correta para explicar o significado do que é o jogo.
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Cada lugar e cada sociedade constrói sua concepção de jogo,
dependente de seus valores, modo de vida, modo de pensar que é
expresso através da linguagem de cada contexto social.
O jogo é uma ação que a criança estabelece com o meio, a
fim de satisfazer suas vontades e sentir prazer naquilo que faz,
sempre de acordo com cada cultura. Por exemplo: uma criança de
uma tribo indígena que atira o arco e a flecha em animais é
considerado por algumas pessoas como jogo e para ela é um
preparo profissional do que depende a sua subsistência.
“(...) Uma mesma conduta pode ser jogo ou
não-jogo em diferentes culturas, dependendo
do significado a ela atribuído. Por tais razões
fica difícil elaborar uma definição de jogo que
englobe
a
multiplicidade
de
suas
manifestações concretas. Todos os jogos
possuem peculiaridades que os aproximam ou
distanciam” (apud Kishimoto, 2005: p.15)

A partir disso, o que diferencia o jogo em cada lugar são as
diferentes culturas e os objetos que os caracterizam, tais objetos
como, o uso de peças que podem ser feitas de papelão, madeira,
plástico, pedra ou metais.
Para entender melhor o jogo é indispensável conhecer o
significado do brinquedo, onde a criança mantém uma relação
íntima com o objeto sem a determinação de regras para a sua
utilização.
Ao brincar com uma boneca, a criança tem várias
possibilidades de brincar, desde a manipulação até a realização de
brincadeiras como “mamãe e filhinha” podendo representar
aspectos da realidade, ao contrário do jogo de xadrez, em que a
criança desempenha certas habilidades definidas por suas regras.
O brinquedo permite a representação da realidade,
proporcionando a manipulação deste, para que a criança possa
vivenciar o mundo dos adultos através da imaginação.
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Segundo Piaget, o mundo existe para a criança na medida
em que lhe é possível jogar com ele, extraindo dos objetos
possibilidades de prazer e harmonia. O jogo seria, então, a forma
de interação por excelência da criança com seu entorno; sem ele,
não havendo, inclusive, condições suficientes para que esta
interação ocorra.
No jogo, a criança se encontra num clima lúdico, dentro do
qual a realidade tem conteúdo e simbologia próprios. Sua
importância é muito grande, porque a criança constrói seu próprio
mundo através dessas atividades.
O desenvolvimento das atividades lúdicas deve-se ao
brinquedo, que é objeto facilitador, que desperta curiosidade, a
imaginação e a invenção.
É assim que cabos de vassoura tornam-se cavalos e com
eles as crianças cavalgam para outros lugares; pedaços de pano
transformam-se em capas e vestimentas de príncipes e princesas;
pedrinhas em comidinhas; cadeiras e bancos em trens; crianças em
pais, professores, motoristas, monstros, entre outros.
Os jogos e brincadeiras não ficam restritos somente ao
mundo das emoções e da sensibilidade, mas também exercita a
inteligência, evolução do pensamento e de todas as funções
mentais.
2.1.1 O OBJETO LÚDICO

Brinquedo, brincadeira e jogo são termos que podem se
confundir, uma vez que a sua utilização varia de acordo com o
idioma utilizado. Kishimoto (1994), discute as dificuldades
existentes na definição dessas palavras nas línguas francesa,
inglesa e portuguesa. Segundo os autores, cada idioma possui
particularidades na utilização das mesmas, o que as faz diferirem
entre si.
Para a caracterização do objeto lúdico, cada idioma possui
um termo próprio, que identifica e designa o material concreto
utilizado na brincadeira infantil. O vocábulo brinquedo, utilizado
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no português, é jouet no francês e toy na língua inglesa, com clara
distinção semântica.
Quanto à designação dos verbos brincar e jogar, existem
dificuldades na sua utilização. Enquanto no português há uma
definição que distingue as duas ações, no inglês e no francês
ambas têm diversos significados, muitos dos quais diferentes da
ação lúdica infantil. No inglês, o termo game designa o ato de
jogar e se refere mais especificamente aos jogos de regras,
entretanto, ele pode se confundir e ter o mesmo significado de
play, que indica o brincar, a ação da brincadeira. A língua
francesa designa o termo jouer para as ações de brincar e de jogar,
não fazendo distinção semântica entre elas. Tanto no inglês
quanto no francês, os vocábulos que designam as ações de brincar
e de jogar também têm outros significados. Eles também podem
ser utilizados para tarefas como representar, tocar instrumentos e
uma gama imensa de atividades, diferentes da ação lúdica infantil.
A palavra em português que indica a ação lúdica infantil é
caracterizada pelos verbos brincar e jogar, sendo que brincar
indica atividade lúdica não estruturada e jogar, atividade que
envolve os jogos de regras propriamente ditos. Baptista da Silva
(2003) afirma que os verbos brincar e jogar, em português, não
têm significados tão amplos quanto os seus correspondentes em
inglês e francês. A mesma autora aborda que, no cotidiano da
língua portuguesa, os verbos brincar e jogar também podem ter
outros sentidos, entretanto, seu significado principal está
relacionado à atividade lúdica infantil. Ainda na língua
portuguesa, existe uma falta de discriminação na utilização dos
termos brincar e jogar. Mesmo estando o termo jogar diferenciado
de brincar pelo aparecimento das regras, a utilização de ambos,
muitas vezes, se confunde.
2.2 A BRINCADEIRA E SUA IMPORTÂNCIA
Numa sociedade desigual, as crianças desempenham, nos
diversos contextos, papéis diferentes. A ideia de infância moderna
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foi universalizada com base em um padrão de crianças das classes
médias, a partir de critérios de idade e de dependência do adulto,
característicos de sua inserção no interior dessas classes. No
entanto, é preciso considerar a diversidade de aspectos sociais,
culturais e políticos: no Brasil, as nações indígenas, suas línguas e
seus costumes; a escravidão das populações negras; a opressão e a
pobreza de expressiva parte da população; o colonialismo e o
imperialismo que deixaram marcas diferenciadas no processo de
socialização de crianças e adultos.
Nos relatos sobre a brincadeira infantil Vygotsky (1991)
afirma que esta é uma situação imaginária criada pela criança e
onde ela pode, no mundo da fantasia, satisfazer desejos até então
impossíveis para a sua realidade. Portanto, o brincar “é
imaginação em ação” (FRIEDMANN, 1996). Para Vygotsky
(1991) a brincadeira nasce da necessidade de um desejo frustrado
pela realidade. Elkonin (1998) amplia essa sentença quando
afirma que os objetos, ao terem seus significados substituídos,
transformam-se em signos para a criança. Desta forma, “a criança
não faz distinção entre o brinquedo e o que ele significa, mas a
utilidade que terá nas representações que serão feitas com ele”
(BISCOLI, 2005; p. 29).
Vygotsky (1991) também afirma que a brincadeira, mesmo
sendo livre e não estruturada, possui regras. Para o autor todo tipo
de brincadeira está embutido de regras, até mesmo o faz-de-conta
possui regras que conduzem o comportamento das crianças. Uma
criança que brinca de ser a mamãe com suas bonecas assume
comportamentos e posturas pré-estabelecidas pelo seu
conhecimento de figura materna. Para Vygotsky (1991) o brincar
é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois os
processos de simbolização e de representação a levam ao
pensamento abstrato. Elkonin (1998) avançando nos estudos de
Vygotsky elaborou a lei do desenvolvimento do brinquedo. Para
este autor o brincar passa por momentos evolutivos. A brincadeira
vai de uma situação inicial, onde o papel e a cena imaginária são
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explícitos e as regras latentes, para uma situação em que as regras
são explícitas e o papel e a cena imaginária latentes.
Recentemente, imagens de pobreza de crianças e trabalho
infantil retratam uma situação em que o reino encantado da
infância teria chegado ao fim, ocasionando o desaparecimento da
infância.
A criança pelo fato de se situar em um contexto histórico
e social, ou seja, em um ambiente estruturado a partir de valores,
significados, atividades e artefatos construídos e partilhados pelos
sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência social e cultural do
brincar por meio das relações que estabelece com os outros –
adultos e crianças. Mas a experiência não é simplesmente
reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo,
com o seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura.
Entretanto, os estudos da psicologia baseados em uma
visão histórica e social dos processos de desenvolvimento infantil
apontam que o brincar é um importante processo psicológico,
fonte de desenvolvimento e aprendizagem.
De acordo com Vygotsky (1997), um dos principais
representantes dessa visão, o brincar é uma atividade humana
criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na
produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e
de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir
relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. Tal
produção não se faz passivamente, mas mediante um processo
ativo de reinterpretação do mundo, que abre lugar para a invenção
e a produção de novos significados, saberes e práticas. A partir
disso, Vygotsky defende que novos significados são elaborados,
novos papéis sociais e ações sobre o mundo são desenhados e
novas regras e relações entre os objetos e os sujeitos, entre si, são
instituídas.
Com a chegada da globalização, com a mídia, internet, o
acesso das crianças à informação adulta teria terminado por
expulsá-las do jardim da infância. As crianças atualmente não têm
espaços livres e nem locais adequados para brincar. Na maioria
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das vezes, elas vivem absorvidas numa atitude estática em frente à
televisão, computador e variados tipos de brinquedos eletrônicos.
É fundamental que a escola resgate e valorize atividades
que irão proporcionar às crianças momentos inesquecíveis de sua
infância, que são as brincadeiras infantis. Estes tipos de atividades
desenvolvem a criatividade, psicomotricidade e a socialização
integral.
O brincar constitui-se uma forma importantíssima na
formação da criança, pois é uma atividade espontânea, natural e
necessária ao seu desenvolvimento.
É importante ressaltar que a brincadeira não é algo já dado
na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo,
nas relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com a
cultura, sendo essencial à saúde física, emocional e intelectual das
crianças. As brincadeiras também são formas de transmitir
valores, costumes e ensinamentos.
A brincadeira é a atividade principal da infância. Essa
afirmativa se dá não apenas pela frequência de uso que as crianças
fazem do brincar, mas principalmente pela influência que esta
exerce no desenvolvimento infantil. Vygotsky (1991) ressalta que
a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que
estas proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na
aprendizagem infantil. Leontiev (1994) amplia esta teoria
afirmando que durante a brincadeira ocorrem as mais importantes
mudanças no desenvolvimento psíquico infantil. Para estes
autores a brincadeira é o caminho de transição para níveis mais
elevados de desenvolvimento.
A característica social, de acordo com a perspectiva
sociocultural, é vista como a mola propulsora para o
desenvolvimento infantil. Leontiev (1994) afirma que na atividade
lúdica a criança descobre as relações existentes entre os homens.
Além disso, as crianças também conseguem, através da
brincadeira, avaliar suas habilidades e compará-las com as das
outras crianças. A brincadeira também permite à criança a se
apropriar de códigos culturais e de papéis sociais.
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O autor relata que os brinquedos mudam conforme mudam
os padrões de uma sociedade. Para constatar isto basta fazer uma
análise a respeito das características dos brinquedos utilizados
pelas crianças de 40 ou 50 anos atrás. A boneca por exemplo,
ainda é utilizada pelas crianças da atualidade, contudo, este objeto
passou por mudanças significativas em sua confecção, material
utilizado, formas e atribuições. Enquanto que a maioria das
bonecas de 50 anos atrás era construída de porcelana, pano ou
palha de milho e com características infantilizadas, as bonecas
atuais têm as mais diversificadas matérias primas, suas formas
imitam o padrão de beleza estipulado pela sociedade (jovem, alta
e esguia), além das inúmeras características extras das quais são
dotadas, tais como falar, andar, dançar, cantar, etc.
Independentemente do tipo ou das características do brinquedo,
pelo brincar o desenvolvimento infantil está sendo estimulado
(VYGOTSKY, 1991).
As primeiras brincadeiras do bebê, que são caracterizadas
pela observação e posterior manipulação de objetos, oferecem à
criança o conhecimento e a exploração do seu meio através dos
órgãos dos sentidos. Leontiev (1994) afirma que as brincadeiras
mudam conforme muda a idade das crianças. Logo que a criança
começa a falar os jogos de exercícios começam a diminuir e dão
espaço aos jogos simbólicos.
Para Vygotsky (1991) as crianças querem satisfazer certos
desejos que muitas vezes não podem ser satisfeitos
imediatamente. Desta forma, pelo faz de conta, a criança testa e
experimenta os diferentes papéis existentes na sociedade (papai,
mamãe, filhinho, trabalhador, etc.).
Próximo ao final desta fase, os jogos simbólicos começam
a declinar porque passam a aproximar-se cada vez mais do real. O
símbolo perde seu caráter de deformação lúdica e passa a ser uma
representação imitativa da realidade. Inicia-se então a estrutura
dos jogos de regras, que têm um ponto de partida próximo aos 6
anos e vai até o início da adolescência. Para Vygotsky (1991)
todas as modalidades de brincadeiras estão inseridas de regras e
123

de faz de conta. Para o autor não importa a idade da criança e o
tipo de brincadeira, estes dois aspectos sempre estarão presentes.
Isidro e Almeida (2003) afirmam que as regras de uma
brincadeira, ou jogo, estão intimamente ligadas ao conhecimento
que as crianças têm da realidade social na qual estão inseridas.
A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas
um caráter de diversão ou de passatempo. Pela brincadeira a
criança, sem a intencionalidade, estimula uma série de aspectos
que contribuem tanto para o desenvolvimento individual do ser
quanto para o social (FRIEDMANN, 1996).
Primeiramente a brincadeira desenvolve os aspectos físicos
e sensoriais. Os jogos sensoriais, de exercício e as atividades
físicas que são promovidas pelas brincadeiras auxiliam a criança a
desenvolver os aspectos referentes à percepção, habilidades
motoras, força e resistência e até as questões referentes à
termorregulação e controle de peso (FRIEDMANN, 1996).
Outro fator que pode ser observado na brincadeira é o
desenvolvimento emocional e da personalidade da criança. Para
Friedmann (1996) as crianças têm diversas razões para brincar,
uma destas razões é o prazer que podem usufruir enquanto
brincam. Além do prazer, as crianças também podem, pela
brincadeira, exprimir a agressividade, dominar a angústia,
aumentar as experiências e estabelecer contatos sociais.
Mello (1999), em sua tese doutoral, ao estudar crianças
vítimas de violência física doméstica constatou que, pela
brincadeira, as crianças elaboram as experiências traumáticas
vividas, pois os conteúdos expressos no brincar têm relação com
suas histórias. Em conformidade com estes estudos Melo e Valle
(2005), em uma discussão sobre a influência do brincar no
desenvolvimento infantil, acrescentam que o brinquedo
proporciona a exteriorização de medos e angústias e atua como
uma válvula de escape para as emoções.
Os aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e
cognição também são estimulados na brincadeira. O jogo é uma
maneira de as crianças interagirem entre si, vivenciarem situações,
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manifestarem indagações, formularem estratégias e, ao
verificarem seus erros e acertos, poderem reformular sem punição
seu planejamento e suas novas ações (FRIEDMANN, 1996).
O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera
de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou
perigo proporciona condições para aprendizagem das normas
sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece
oportunidades para experimentar comportamento que, em
situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou
punição (KISHIMOTO, 1998, p. 140).
A brincadeira também é uma rica fonte de comunicação,
pois até mesmo na brincadeira solitária a criança, pelo faz de
conta, imagina que está conversando com alguém ou com os seus
próprios brinquedos. Com isso, a linguagem é desenvolvida com a
ampliação do vocabulário e o exercício da pronúncia das palavras
e frases (FRIEDMANN, 1996).
A cognição e o desenvolvimento intelectual são
exercitados em jogos onde a criança possa testar principalmente a
relação causa-efeito. Na vida real isto geralmente é impedido
pelos adultos para evitar alguns desastres e acidentes. Entretanto,
no jogo ela pode vivenciar estas situações e testar as mais variadas
possibilidades de ações. Suas ações interferem claramente no
resultado do jogo. É necessário então que a criança passe a
realizar um planejamento de estratégias para vencer o jogo
(FRIEDMANN, 1996).
No jogo individual a criança pode testar as possibilidades e
vontades próprias e relacioná-las com as consequências e
resultados (FRIEDMANN, 1996). Quando a criança está jogando
com o grupo faz-se necessário um planejamento que aproveite
todas as possibilidades e que diminua as limitações existentes
Além de a criança exercitar técnicas e estratégias ela também irá
treinar o convívio social e as diversificadas formas de como lidar
com os conflitos sociais que surgem durante a execução da
brincadeira (ISIDRO e ALMEIDA, 2003). Outro fator positivo
para o desenvolvimento é a utilização da brincadeira ou dos jogos
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entre pares de idades semelhantes. Para Isidro e Almeida (2003) é
entre os jogos com pares semelhantes, seja na condição social ou
cognitiva, que o desenvolvimento tem a sua expressão máxima.
A criança não testa diferentes estratégias apenas para o
momento da brincadeira, mas também para a vida adulta. Ao lidar
com diferentes situações durante a brincadeira ela estaria, sem a
intencionalidade, criando condições e formas de interação que irão
auxiliar mais tarde, na vida adulta.
Outros benefícios também podem ser alcançados pelo
brincar. Em estudo experimental com crianças com síndrome de
Down, Oliveira e Milani (2003) constataram que, as atividades
lúdicas contribuem para a adequação do tônus postural, da
autonomia e da capacidade de comunicação destas crianças. Pelos
relatos de pesquisa expostos se percebe que a brincadeira pode ser
um instrumento, utilizado por profissionais da saúde e da
educação, para estimular o desenvolvimento. Uma criança que
apresenta déficits em algum aspecto do desenvolvimento pode ser
incentivada, através da brincadeira, a estimular estes aspectos e,
como diz Vygotsky (1991) a dar saltos qualitativos no seu
desenvolvimento.

3. CONCLUSÃO
A criança na idade escolar apresenta-se como um
receptáculo, pronta para receber toda forma de estímulos
exteriores em todos os níveis.
A psicologia humana afirma que crianças, independente de
sua faixa etária, têm nos sentidos a forma de exploração do mundo
e as experiências concretas permitem uma maior conscientização
das crianças, assim atividades práticas, que movimentem e
envolvam os participantes, que permitam espaços para
observações e reflexões, são fundamentais para o
desenvolvimento dos seus participantes.
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Os jogos são versáteis, com regras flexíveis e por isso
adaptam-se a todo tipo de pessoas, grupos, espaços e
competências. Auxiliam na construção do conhecimento, pois
ativa e desenvolve os esquemas de conhecimento que vão
colaborar na aprendizagem. O jogo traz em si um espaço para
proporcionar a aprendizagem partindo de uma experiência
concreta, gerando uma aprendizagem ativa, porém significativa,
em tempos de crescente globalização da economia e,
paradoxalmente, um distanciamento radical das etnias e um
crescimento do individualismo.
Brincar é coisa séria e brincar com nossas crianças é muito
mais sério do que imaginávamos! Precisamos respeitar e garantir
as nossas crianças o direito de brincar, de vivenciar o seu próprio
desenvolvimento e entender o mundo que a cerca.
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RESUMO
Este trabalho integra os estudos da linha de pesquisa em
educação e teve como objetivo principal destacar a relevância da
utilização dos jogos e brincadeiras na evolução dos aspectos
emocional, social, motor e cognitivo no que se refere ao
desenvolvimento das crianças na Educação Infantil.
A
importância da temática escolhida justifica-se pelo fato que em
relação ao conhecimento cientifico, todo estudo que tenha a
preocupação de estudar a importância do brincar na educação
infantil e que esta também associada à aprendizagem como fator
relevante no desenvolvimento infantil. O presente trabalho tem
como objetivo mostrar os benefícios do brincar na educação
infantil. Conclui-se que as atividades lúdicas possibilitam que as
crianças reelaborem criativamente sentimentos e conhecimentos e
edifiquem novas possibilidades de interpretação e de
representação do real.
Palavras-chave: Educação Infantil. Brincar. Aprendizagem.
Desenvolvimento.
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1-INTRODUÇÃO
Diante da relevância social, econômica e política que o
brincar tem na formação das crianças e mesmo com todos os
problemas ocasionados pelo processo de industrialização e
urbanização das cidades, além do aumento significativo dos
índices de violência urbana que acabaram por tornar escassos os
espaços disponíveis para as crianças brincarem livremente nas
ruas, calçadas, terrenos, parques e outros pode-se constatar que as
crianças não deixaram de brincar.
Sabemos que um dos últimos lugares que as crianças ainda
possuem para brincar em grupos, aprendendo a conviver em
sociedade, a respeitar e compreender as diferenças culturais
existentes de indivíduo para indivíduo, além de diversos outros
benefícios decorrentes do brincar é a escola.
A cada dia, os brinquedos e brincadeiras tradicionais vêm
sendo deixados de lado pelas crianças que preferem divertirem-se
utilizando artigos de alta tecnologia (videogames, computadores,
brinquedos eletrônicos) que funcionam por controle remoto e
fazem quase tudo sozinhos.
O processo introdução da brincadeira no contexto escolar
infantil, teve inicio, de forma tímida, com a criação dos jardins de
infância, oriundos proposta de Froebel, cujos estudos consideram
que é através de estímulos externos que a criança desperta suas
faculdades próprias.
Essa idéia de Froebel serviu como base para a criação das
escolas de educação infantil de todos os países.
A partir do recorte temático adotado, é possível perceber
que além das características de cada época, muitos pais e até
mesmo professores tem em mente que brinquedo é algo que pode
ser encontrado nas prateleiras de uma loja.
No momento em que se pensa em dar um brinquedo a uma
criança os pais vão até uma loja e adquirem o último lançamento
da indústria dos brinquedos. Entretanto os brinquedos ali
disponíveis muitas vezes refletem apenas as características de uma
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sociedade capitalista e consumista, já que para a criança qualquer
objeto, por mais simples que seja, pode ser transformado em
brinquedo bastando para isso que ela utilize a imaginação,
conferindo um sentido novo ao objeto que está manipulando.
Em reforço a essas considerações, vale frisar que o
brinquedo e a brincadeira ajudam na prática escolar, agindo como
uma ação motivadora para a criança, experimentando as
necessidades onde seus desejos não realizáveis sejam supridos
através do brinquedo, como um mundo real e o imaginário.
A criança vai construindo seu conhecimento de mundo de
modo lúdico, transformando o real com os recursos da fantasia e
da imaginação. Tem a chance de dar vazão a uma afetividade que,
freqüentemente, é tolhida na difícil luta pela sobrevivência
enfrentada dia a dia por seus pais.
É através da atividade lúdica que a criança se prepara para
a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, a ele se
integrando, adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e
aprendendo a competir, cooperar com seus semelhantes e conviver
como um ser social.
Cabe ao professor, através do brincar, dar condições à
criança para que ela adquira conhecimentos formais e para que
desenvolva seu pensamento. Na escola se deve brincar por brincar
e o professor torna-se a peça chave no processo educativo,
oferecendo ferramentas no sentido de possibilitar novas
aprendizagens.
Toda a criança pode construir e ampliar conceitos através
da interação de outras crianças ou indivíduos mais experientes,
conceitos estes que talvez ela não teria condições de realizar
sozinha.
O presente trabalho é resultado de uma vivência
pedagógica diretamente relacionada a prática da utilização de
jogos e brincadeiras com alunos da Educação Infantil.
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2- REFERENCIAL TEÓRICO
A criança da educação infantil aprende de forma mais
lúdica, através de brincadeiras, musicas, artes visuais, linguagem
oral e escrita, assim, podemos explorar a imaginação e a
criatividade de cada uma e descobrindo habilidades que até então
era desconhecida. O estimulo ajuda no aprendizado, podendo ser
usado em forma de desafios, aguçando a curiosidade, mas esse
aprendizado será muito melhor aproveitado se a criança estiver em
um ambiente que se sinta bem e feliz.
Segundo Kramer (1990, p.43), a Educação Infantil não se
limita ao aspecto social e afetivo, mesmo sendo fatores
preponderantes para o processo de ensino-aprendizagem.A autora
nos diz que a organização do trabalho pedagógico na Educação
Infantil deve ser orientada para o desenvolvimento da autonomia,
ou seja, a capacidade de construir as suas próprias regras e suas
escolhas das dificuldades apresentadas na vida social e afetiva.
Esta construção não se esgota no período de 0 aos 5 anos
de idade, devido às próprias características do desenvolvimento
infantil. Mas esse aprendizado necessita ser iniciado na Educação
Infantil.
Continuando Kramer (1990, p.46) ressalta que a, Educação
Infantil tradicional não procura desenvolver a autonomia, mas sim
a heteronomia, ou seja, a dependência, da criança, de regras e
meios de ação ditados pelo adulto. A autora afirma que a escola
tradicional, que impõe as regras de convivência sem discuti-las
com os educandos, reforça a sua dependência do adulto, já que a
heteronomia é característica do pensamento das crianças de 0 a 5
anos. Certamente, este não é o melhor modelo pedagógico, se
pretendemos o desenvolvimento integral e a construção da
autonomia infantil.
Para que a criança possa alcançar estes objetivos o modelo
pedagógico deve proporcionar-lhe situações em que ela possa
vivenciar as mais diversas experiências, fazer escolhas, tomar
decisões, socializar conquistas e descobertas. Vale ressaltar que
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não se trata de um trabalho espontaneista, onde o adulto não
organiza objetivamente as atividades oferecidas às crianças,
assumindo um papel de mero espectador, que observa e espera o
desenvolvimento dos pequeninos. (KRAMER, 1990, p. 63)
As crianças, em interação com o meio, se desenvolvem e
constroem seus esquemas perceptuais, motores, cognitivos,
lingüísticos e sua afetividade, ao se apropriar das experiências de
seu grupo social. Essas trocas de experiências com outras crianças
e com o meio ambiente possibilitam o desenvolvimento pessoal e
cultural da criança, sendo fundamentais ao processo de formação
infantil.
2-1 A EDUCAÇÃO INFANTIL: TEMPO E ESPAÇOS
EDUCATIVOS
A Educação Infantil vem adquirindo importância crescente
nos debates a respeito da política educacional brasileira.
A teoria froebeliana, ao considerar o brincar como uma
atividade espontânea da criança, concebe suporte para o ensino e
permite a variação do brincar, ora como atividade livre, ora
orientada. (WALTER, 1989, p.21) As concepções froebelianas de
educação, homem e sociedade estão intimamente vinculados ao
brincar.
Froebel introduz o brincar para educar e desenvolver a
criança; sua teoria metafísica pressupõe que o brincar permite o
estabelecimento de relações entre os objetos culturais e a natureza,
unificado para o mundo espiritual. Assim, o brincar como
atividade livre e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento
físico, moral, cognitivo, os dons ou brinquedos, objetos que
subsidiam atividades infantis.
Entende também que a criança necessita de orientação para
o seu desenvolvimento, perspicácia do educador levando-a a
compreender que a educação é um ato institucional que requer
orientação. (WALTER, 1989, p.25)
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O professor no seu papel de mediador, deve proporcionar
situações em que as crianças possam desenvolver suas
habilidades. Para isso, ele precisa saber o que atingir, qual é o seu
objetivo perante a turma de alunos com que vai trabalhar. Muitas
vezes, encontramos professores que vêem o brincar de forma
equivocada, encaram este somente como recreação, sem um
planejamento que interage essa atividade com as demais.
Segundo Magalhães (2002, p.74), consideram a criança
como um organismo que cresce quase como uma planta, com a
implicação de que contem, em si, a semente do adulto. Nesse
caso, a tarefa dos pais e dos professores consiste apenas em
fornecer o meio adequado para que essa semente possa florescer.
Ainda segundo o mesmo autor “o educador deve desenvolver uma
relação afetiva com as crianças e favorecer desenvolvimento de
sua autonomia, deixando-a exercer sua vontade tanto quanto
possível”.
Segundo Kramer (1990, p.53), o papel do profissional é
essencial na criação de um ambiente rico, prazeroso, saudável e
não discriminatório, de experiências educativas e sociais
variáveis. Sabemos que a brincadeira é uma ação que ocorre no
plano de imaginação, que tem domínio da linguagem simbólica.
A realidade imediata fornece, portanto, o conteúdo para
que a criança, dando-lhe significado, consiga, através da
brincadeira, transformar essa realidade “por ela apropriada” em
uma ação imitativa onde suas emoções e idéias possam ser
exteriorizadas. Assim, poderá interagir com a criança
representando um personagem mediando informações para que as
crianças possam refletir e construir seu conhecimento. A
brincadeira propicia a autoestima da criança auxiliando-a a
superar progressivamente suas aquisições de forma criativa, vem
como a resolução de problemas.
Ainda de acordo com Kramer (1990, p.55), o professor
pode utilizar um momento da brincadeira para investigar seus
alunos, prestando atenção às maneiras como as crianças
organizam suas brincadeiras escolhem os papeis que vão
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representar, dos gestos e palavras que vão desenvolver, quais os
materiais que vão utilizar para brincar.
É importante a observação do adulto diante das situações
vividas pela criança. Ele precisa estar disposto a conversar,
intermediar e levantar problemas para que as crianças exercitem
suas habilidades de criar situações e reflexão. É preciso que o
educador esteja atento às falas, gestos, escolhas, atitudes e
produções das crianças. O professor, por sua vez, estará servindo
de intermediário e colaborador, tornando seu trabalho mais
completo e tendo uma visão mais amplas sobre cada um de seus
alunos. Assim, poderá preparar situações pedagógicas diversas de
acordo com as necessidades de cada criança, para colaborar com
sua infância de descobertas, alegria e superação.
Kramer (1990, p.58), afirma que por meio das brincadeiras
os professores podem observar e constituir uma visão dos
processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada
uma em particular, registrando suas capacidades de uso das
linguagens, assim como de suas capacidades socais e dos recursos
afetivos e emocionais que dispõem. Sendo assim, a educação mais
eficiente para as brincadeiras são aquelas que proporcionam
atividades, auto expressão e a participação social, neste sentido a
escola deve considerar a criança como atividade criadora e
despertar, mediantes estímulos às faculdades próprias para a
criação produtiva.
Kramer (1990, p.59), enfatiza que o educador deve fazer
do lúdico uma arte, um instrumento para facilitar a educação da
criança e a melhor forma de conduzi-la à atividade, autoexpressão
e a socialização por meio do método lúdico. A intervenção do
professor é necessária para que, na instituição da educação, as
crianças possam, em situações de interação social ou sozinha,
ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos
códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da
expressão, elaboração de perguntas e respostas, da construção
objetos e brinquedos. Para isso, deve conhecer e considerar as
singularidades das crianças, assim como a diversidade de hábitos,
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respeitando suas diferenças e ampliando sua socialização.
Portanto, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de
conhecimento, propiciando espaços e situações de aprendizagens
que articulem os recursos e capacidades afetiva, sociais, e
cognitivas de cada criança.
Nesta perspectiva na instituição de educação infantil o
professor constitui-se, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico,
prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências
educativas e sociais variadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da relevância no ambiente de ensino, social e
cultural que assume a as brincadeiras para o desenvolvimento da
criança na Educação Infantil em um mundo marcado pelo
constante desenvolvimento e aprendizado constante; em que os
meios de ensino assentam-se em constantes mudanças e melhorias
e sua divulgação e compartilhamento ocorrem em maior
velocidade em todas as ocorrências, desta forma todos os meios
que possam ser utilizados pelas escolas e, sobretudo, pelos
docentes, em beneficio ao desenvolvimento na Educação Infantil e
na luta para uma melhor educação, são bem-vindos.
Por estarem presentes no cotidiano na fase da educação
infantil e fazer parte do desenvolvimento da criança em seu
sentido mais amplo, as brincadeiras são dotadas da grande poder
de aprendizado, ao longo dos tempos, o brincar foi s modificando
e as brincadeiras se alteraram, no entanto seu beneficio e efeitos
continuam a beneficiar a criança e facilitar o oficio do educador
de transmitir conhecimento.
Confirmamos, pois, diante dos estudos realizados acerca
dos aspectos e efeitos do brincar para o desenvolvimento da
criança na educação infantil, por ser dotado desenvolvimento
lúdico, cognitivo, social e racional torna-se um meio didático rico
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para se trabalhar com crianças na educação infantil onde a
brincadeira é uma atividade atrativa.
Além do mais, o caráter lúdico das brincadeiras
contribuem para a promoção da criatividade e imaginação da
criança trabalhando com conhecimento novos ou exercendo e
praticando os já neste sentido, torne-se uma atividade
caracterizada pela interação social onde não somente a criança
brinca mas pode se relacionar com diversas outras crianças,
convidando para seu intimo e mundo criado a partir de sua
vontade.
Este contento possui fácil localização, podendo ser
consultado e localizado em sites, livros didáticos e mesmo na
observância do cotidiano das crianças que naturalmente brincam e
interagem de forma lúdica com brinquedos ainda consultada pelos
próprios professores e alunos que estão em constante contato com
as crianças, as brincadeiras, em face do exposto, transformam-se
em poderosos auxiliares didáticos para que o educador possa
efetivar sua tarefa de ensinar, é um facilitador que convida a
criança a uma atividade que encontra familiaridade, lazer e
conforto.
No entanto, enfatizamos a necessidade de o educador e
profissional de ensino manter constante capacitação, treinamentos
e estudos para que possa oferecer melhor educação para as
crianças na educação infantil assim conhecer a fundo o gênero
com que irá trabalhar e seus benefícios para poder tirar o melhor
rendimento e proveito de ensino, assim não subaproveitá-lo com
práticas docentes estereotipadas, mecanicistas e limitadoras, onde
as crianças apenas crianças isoladas sem desenvolver suas
capacidades.
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RESUMO
Este artigo reflete acerca da Neurociência enquanto
coadjuvante da Pedagogia, busca entender o desenvolvimento do
cérebro e suas contribuições no processo de ensino, para
contribuir com a aprendizagem das novas competências para o
século XXI. Nesse ínterim a compreensão do cérebro e do seu
funcionamento pelo educador é fundamental para a sua atuação
em sala de aula. Em um trabalho de pesquisa bibliográfica,
qualitativa-descritiva buscou-se por objetivo aqui discorrer sobre a
performance dos cinco cérebros, e dentro de uma concepção sócio
histórica, embasada pela teoria vygotskiana debater a neurociência
como ferramenta para compreensão do processo da aprendizagem.
Ressalta-se aqui a importância do estudo da biologia cerebral por
parte do educador para a identificação de sua plasticidade e
dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, motoras e anatômica
e utilizando essa compreensão como ferramenta de suas ações na
sala de aula correlacionando assim a neurociência e a
aprendizagem escolar
Palavras Chave: Neurociência, Plasticidade Cerebral e
Aprendizagem

ABSTRACT
This article reflects on Neuroscience as an adjunct to
Pedagogy, seeks to understand the development of the brain and
its contributions to the teaching process, to contribute to the
learning of new skills for the 21st century. In the meantime, the
educator's understanding of the brain and its functioning is
fundamental to its performance in the classroom. In a
bibliographic, qualitative-descriptive research work, the objective
here was to discuss the performance of the five brains, and within
a socio-historical conception, based on the Vygotskian theory to
debate neuroscience as a learning tool. The importance of
educating the brain biology on the part of the educator to identify
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its plasticity and cognitive, affective, emotional, motor and
anatomical dimensions is emphasized and using this
understanding as a tool for his actions in the classroom, thus
correlating neuroscience and school learning
Keywords: Neuroscience, Brain Plasticity and Learning
RESUMEN
Este artículo reflexiona sobre la neurociencia como un
complemento de la pedagogía, busca comprender el desarrollo del
cerebro y sus contribuciones al proceso de enseñanza, para
contribuir al aprendizaje de nuevas habilidades para el siglo XXI.
Mientras tanto, la comprensión del educador sobre el cerebro y su
funcionamiento es fundamental para su desempeño en el aula. En
un trabajo de investigación bibliográfico, cualitativo-descriptivo,
el objetivo aquí fue discutir el desempeño de los cinco cerebros, y
dentro de una concepción sociohistórica, basada en la teoría
vygotskiana para debatir la neurociencia como herramienta de
aprendizaje. Aquí se enfatiza la importancia del estudio de la
biología cerebral por parte del educador para identificar su
plasticidad y dimensiones cognitivas, afectivas, emocionales,
motoras y anatómicas, y usar esta comprensión como una
herramienta para sus acciones en el aula, correlacionando así la
neurociencia y aprendizaje escolar.
Palabras clave: Neurociencia, Plasticidad Cerebral Y
Aprendizaje
____________________________________
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INTRODUÇÃO
A importância da inclusão da neurociência enquanto
ferramenta no processo educacional de ensino aprendizagem se dá
pelo fato de possibilitar o entendimento do cérebro humano e por
conseguinte a compreensão da ação e comportamento do aluno.
Entendendo que a aprendizagem é o objeto da educação e que
atualmente são muitos os ruídos que afetam e impossibilitam que
ela ocorra com facilidade, a neurociência surge como fator
contributivo para a aquisição de novas competências e habilidades
para o exercício dos profissionais da educação em sala de aula.
Segundo Relvans (2009), conhecer a biologia cerebral é
importante pois perpassa pela construção da educação. Assim é
necessário que o professor conheça a biologia do cérebro nas suas
dimensões cognitivas afetivas e emocionais e motoras, podendo
considerar a neurociência como grande aliada da educação. Para
tanto precisa entender o que é neurociência de que maneira ela
vem contribuindo para o ensino aprendizagem.
Sendo a Neurociência uma ciência relativamente nova que
estuda que estuda o sistema nervoso central bem como sua
complexidade, pode contribuir com a Pedagogia auxiliando no
entendimento da biologia existente no cérebro. Com esse
entendimento os professores podem compreender que existe
também uma anatomia, e uma fisiologia proporcionando um
aprender cerebral, para compreender melhor o aluno nas suas
singularidades. Forma, para entender a Neurociência nas suas
diversas funcionalidades, primeiro precisa-se entender as
estruturas funcionais, e patológicas do comportamento humano no
que diz respeito a memória, a humor a atenção ao sono, ao
comportamento geral. Nos estudos e análise sobre a origem da
Neurociência destaca-se no século XXI dois grandes cientistas
que são Hits e Fritz que dimensionam a importância do
entendimento deste para a compreensão do processo de
desenvolvimento do indivíduo e por conseguinte sua
aprendizagem.
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1. O CÉREBRO E AS ORIGENS DA
NEUROCIENCIA
Há muito se sabe que o cérebro é um órgão do sistema
nervoso central muito importante para o funcionamento do corpo.
Esse órgão constitui a maior parte do encéfalo, representando
cerca de 80% da massa total dessa estrutura. Suas funções estão
relacionadas com a inteligência, linguagem, consciência,
memória, entre outros. Além disso, é capaz de processar
informações dos sentidos juntamente a outras estruturas do
encéfalo, iniciar movimentos e influenciar o comportamento
emocional.
Quanto à anatomia o cérebro pode ser dividido em
dois hemisférios: o esquerdo e o direito, os quais estão ligados
pelo corpo caloso, estrutura constituída por fibras mielínicas.
Sendo que o hemisfério esquerdo controla os movimentos do lado
direto, e o lado direito controla os movimentos do lado esquerdo
do corpo.
Esses hemisférios são divididos em quatro lobos cerebrais,
que apresentam funções específicas. São eles: lobo frontal,
temporal, parietal e occipital. Cada lobo recebe o nome de acordo
com a localização em relação aos ossos do crânio. No cérebro, é
possível observar duas regiões bem distintas: uma região
conhecida como substância cinzenta e outra conhecida como
substância branca.
A substância cinzenta apresenta corpos celulares de
neurônios e pode ser vista mais externamente. Essa porção é
conhecida como córtex cerebral e recebe os impulsos provenientes
de vários locais para que sejam processados. Existem regiões do
córtex especializadas em interpretar sensações, sons, odores,
desenvolver pensamentos, guardar lembranças e controlar
movimentos, por exemplo.
Em 1970, desenvolve-se novas tecnologias que nos
apresentam imagem assim fornecendo mais informações
fisiológicas e patológicas, nunca desenvolvidas dentre elas a
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tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Assim
sendo proporcionou mais informações fisiológicas.
Em 1990, Cardal estabeleceu que cada células nervosas é
única e distinta e individual e que essas células respondem aos
estímulos assim formando sinapses, regiões do córtex
especializadas em interpretar sensações, sons, odores, desenvolver
pensamentos, guardar lembranças e controlar movimentos, por
exemplo. (SOUSA,2017). Mais internamente ao córtex está
a substância branca, com coloração mais esbranquiçada que o
córtex.
Essa última região é formada por feixes de axônios
mielinizados e, por isso, é esbranquiçada. Externamente é possível
notar que o cérebro se apresenta cheio de sulcos, os quais
delimitam giros ou circunvoluções cerebrais
Esses sulcos são formados pelas dobraduras que vão
surgindo no córtex, que aumenta de maneira mais rápida que a
substância branca. As protuberâncias formadas dessa forma
recebem o nome de giros ou circunvoluções. Os sulcos são
importantes porque garantem um aumento do volume cerebral, e
os sulcos muito profundos são chamados de fissuras. Entre essas
fissuras, podemos citar a longitudinal, que garante a divisão do
cérebro em dois hemisférios. (CARDAL, 1990 apud SOUSA
2017).
Precisamos entender qual a relação desse cérebro com o
nosso cotidiano. O que se sabe é que todas as relações efetivas e
as relações de vínculos estão ligados ao as relações de cuidar do
cérebro intermediários, que está relacionado aos prazeres as
nossas emoções, e as nossas vivências de vínculos afetivos.
Assim acontece a evolução do homem, que sai do cérebro
reptiliano e perpassa para o cérebro intermediário ganhado
neucortex que é representado por uma camada de estrutura
pensante e reflexiva que conhecemos como cérebro superior,
nesse processo de avanço o homem se constrói nos seus saberes,
nesse processo nos deparamos com os alunos do século XXI, nos
deparamos com um grande desafio que é entende-los em sala de
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aula e como trabalhar com suas reações, pois o educando é um
sujeito pensante que domina uma linguagem e que constrói seus
pensamentos e suas ações, para tanto carece que o professor
entenda como funciona o cérebro humano pois só assim poderá
compreender o cérebro reptiliano primitivo forte e agressivo que
está em cada um de nós.
Sem perder a compreensão que esse sujeito tem o cérebro
intermediário responsável pelas emoções, pelo intelecto, o
professor precisa entender, estimular, para que ele, o educando,
possa desenvolver o conhecimento. A neurociência nos possibilita
esse estudo, esse caminhar pela estrutura do cérebro sendo esse
revestido de uma estrutura anatômica de dois hemisfério que não é
tão simples assim, o hemisfério tem a função da comunicação é
responsável pela linguagem analisa classifica, ordena identifica, Já
o hemisfério direito é responsável pela
espacialidade,
temporalidade porém os dois se comunicam-se e essa
comunicação perpassa por cinco cérebros dos quais nós os
humanos somos dotados esclarecendo assim, as múltiplas
eficiências e as múltiplas inteligências na aprendizagem.
Quais são esses cinco cérebros? o individual que é
constituído de uma estrutura anatômica e fisiológica única e
singular dentro da caixa craniana, temos o cérebro social o cérebro
cultural das relações da sociedade porém dependendo do cérebro
individual para realizar as ações , ele fica localizado na área préfrontal pôs ele requer atenções e as habilidades nas atitudes
positivas, da personalidades. O terceiro cérebro é representado
pelos movimentos do corpo fica localizado na área parenteral, e
está a destreza e ao refinamento dos movimentos, pela prontidão
pela falada pela leitura e da escrita. O outro cérebro importante é o
afetivo e emocional ele tem um papel fundamental para nossas
vidas é neles que estabelecemos nosso vínculo emocional ele
representa nosso sistema límbico e se localiza no hipotálamo
integrando-se ao córtex e na área frontal orbital, no córtex singular
das amigdalas cerebral. (SOUSA, 2017).
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O córtex frontal tem a função deter as ações impulsivas e o
córtex anterior ativa outras ações, para responder a conflitos. Já o
papel das amigdala, é produzir respostas ao medo e as respostas
negativas. O quarto cérebro é um cérebro criativo um cérebro de
potencialidade capaz de utilizar todas as suas capacidades tanto do
hemisfério esquerdo quanto do direito para resolver problemas,
expressando –se melhor aos desejos e as novas descobertos.
Percebe-se que ao conhecer o cérebro o professor terá uma base
podendo utilizar para auxiliar seu trabalho em sala compreender
cada comportamento, dos educandos.
Hitzig & Fritsch (1870 apud RAMÓN Y CAJAL, 1902) )
fizeram uma um relato que a estimulação elétrica em área do
cérebro especificas do córtex cerebral provocavam movimentos.
Nesse mesmo século destacavam mais dois cientistas que são
Broca e Wernick (1861), que confirmaram o seguinte, que a
linguagem é organizada em áreas especificas no córtex cerebral.
Nasciam aí alguns pressupostos da Neurociência.
Segundo (PATERNO&ZORZI apud SOUSA,2017), o
estudo da neurociência considera o conhecimento das funções
cerebrais como peças chaves para o estímulo de um
desenvolvimento cognitivo saudável. Sabendo que o cérebro se
reorganiza constantemente, em acordo com os estímulos externos,
o desafio é facilitar a absorção do estímulo correto e positivo. Os
autores afirmam que os primeiros mecanismos para tal absorção é
a memória.
Para Kandel (2011) “somos produtos das nossas sinapses”.
Ainda afirma que somos quem somos por causa do que
aprendemos e do que lembramos. Esse autor aborda que existe um
diálogo com a psiquiatria e a biologia cerebral e a terapêutica e
afirma que, nem tudo que se explica por conflito psíquicos ou por
neurotransmissores alterados, assim sendo, todos os nossos
cérebros são possíveis de alterar-se, curar-se e mudar-se. Pode-se
dizer que nosso cérebro e corpo se renovam através de novas
aprendizagem
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Nesse contexto todos os professores necessitam de
compreender as novas tendências em suas práticas pedagógicas,
pôs a neurociência traz uma contribuição nos mostrando um olhar
mais amplo no entendimento, como o sistema nervoso funciona,
dessa maneira a neurociência perpassa pelas interfaces
importantes para que o professor em sala de aula possa entender
como é o processo estrutural do cérebro e como tem a realização
do funcionamento no processo aprendizagem.
Na primeira base cientifica destaca-se o que é aprender e
como se relacionam diretamente as bases químicas, e as bases
físicas pode-se compreender o funcionamento da função neural,
por conseguinte essas estruturas químicas e físicas vão funcionar
exatamente em uma estrutura celular. Que são: os neurônios e as
células glias, que investigam como será o funcionamento para
receber transmitir e decodificar as informações. Nesse processo
pode-se afirmar a grande contribuição que a neurociência fornece
para melhor compreensão do sistema nervoso humano.
Conforme Relvans (2011), faz-se necessário estudar os
grupos de neurônios que tem alicerce dentro de uma conexão de
circuito, destacando-se que de qualquer forma, o cérebro está
relacionado as funções musculares e que existem fibras nervosas
que estão inseridas formando o sistema neuromuscular que nos
dar a condição de escrita e de fala e de leitura. Nesse contexto
tem-se uma compreensão maior como entender o comportamento
do aluno em sala de aula, daquilo o que se pode detectar nos
medos nas fobias escolares, nas depressões. Quando se tem essa
compreensão fica muito mais claro entender o outro. Outra
interface da Neurociência, é entender como se processa os
pensamentos e memórias, planejamento e as habilidades e as
formas motoras, que são condicionadas nas salas de aula, e nas
escolas em geral.
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2. APRENDIZAGEM E MEMÓRIA.
No início do século passado, Santiago Ramón y Cajal,
(1902) já afirmavam que quase todos os animais são capazes de
modificar seu comportamento com resultados de experiência. [....]
os autores argumentam que a explicação mais plausível é que o
aprendizado e a memória são expressos como mudanças nas
conexões sinápticas entre os neurônios.
Segundo Luria (1903-1978 apud Sousa, 2017), o cérebro é
um sistema biológico que está em constante interação com o meio,
ou seja, as funções mentais superiores são desenvolvidas durante a
evolução da espécie, da história social, e do desenvolvimento de
cada indivíduo. Pode-se dizer que se tem aqui o conceito de
plasticidade cerebral.
Compreendendo-se que o cérebro humano se reestrutura, e
pode se revitalizar (neuroplasticidade), têm-se outras
possibilidades para trabalhar o processo de ensino e
aprendizagem, já que o cérebro é dinâmico, tem a capacidade de
mudar em resposta aos desafios da sociedade moderna. essa visão
permite mudanças nas ações dos educadores compreendendo que
nada é determinante, podendo-se obter resultados cada vez
melhores a partir de novas práticas pedagógicas.
Na teoria de Vygotsky (2000), as relações entre
desenvolvimento e aprendizagem são pontos importantes, em que
ele valoriza a ação pedagógica e a intervenção, além de considerar
que é a aprendizagem que promove o desenvolvimento . Para ele, o
aprendizado é um aspecto necessário e fundamental para que as
funções psicológicas superiores se estabeleçam. O indivíduo
desenvolve-se, em parte, graças à maturação do organismo
individual, mas é o aprendizado que provoca a interiorização da
função psíquica.
Assim, a neurociência auxilia entender o porquê de a
criança não aprender implica em analisar como se dá o processo
inverso, ou seja, como ela aprende. A obtenção de sucesso no
processo de aprendizagem está ligada à integração do objeto e
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material a ser aprendido em uma atividade que faça sentido para a
criança e que envolva objetos que ela possa perceber.
Os educadores precisam internalizar a importância da
criança se sentir atraída pela forma de que está sendo ensinada
tenha prazer de aprender para que os assuntos sejam assimilados.
É preciso evitar metodologias repetitivas e apostar em aulas
participativas, envolventes, estimuladoras que promovam a
concentração e atenção.
Estimular a aprendizagem do conhecimento formal e
científico paralelo ao que acontece no cérebro infantil, além da
relação entre assimilação da informação vai proporcionar o
desenvolvimento interno de um conceito científico na consciência
da criança.
De acordo Vygotsky (2000), um conceito é mais do que a
soma de certas ligações associativas formadas pela memória; é
mais do que um simples hábito mental: é sim um complexo e
genuíno ato de pensamento que não pode ser ensinado apenas pela
repetição permanente. Na verdade, só pode ser realizado quando o
próprio desenvolvimento mental da criança tiver atingido o nível
necessário.
A expansão dos conceitos pressupõe o desenvolvimento de
muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica,
abstração, capacidade para comparar e diferenciar, entre outras.
Esses processos psicológicos complexos não podem ser
dominados somente através da aprendizagem inicial. A
experiência prática mostra que é impossível ensinar os conceitos
de uma forma direta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto entende-se as contribuições da
neurociência para a educação, a discursão como: o conhecimento
memória, sono, humor do esquecimento da atenção do medo da
afetividade, os sentidos e a linguagem são estruturados
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fisiologicamente, pelo nosso cérebro, de criança a adulto meninos
ou meninas.
Tudo isso se torna subsídio interessante e fundamental
para compreensão das ações pedagógicas para entendermos a
importâncias dos neurônios entre eles os neurônios espelhos, que
possibilitam a espécie humana a se reconhecer como individuo, e
aprender a se comunicar e a compreensão do aprendizado
intelectual, e conhecer que a plasticidade cerebral e uma aliada da
educação porque o cérebro continua a se desenvolver, a mudar a
adaptar-se até a vida adulta a senil.
Ao compreender essas ações do cérebro no faz, alterar a
nossa visão de aprender e ensinar. A neurociência nos possibilita
de refletirmos que os atrasados e os limitados não existem, pôs
temos várias possibilidades de aprendermos, então existem várias
formas de ensinarmos. Por tanto quanto melhor entendermos
como funciona o cérebro, melhor poderemos ensiná-los. No
processo de compreender como o cérebro aprende a neurociência
nos mostra um novo conceito do educando em sala de aula
Buscando compreender o sujeito cerebral, e dentro da sus
pluralidade como o cérebro humano aprende e guarda saberes.
Quem é esse sujeito cerebral ele pensa dialoga, usa as linguagens
em forma de ferramenta principal, no processo de aprendizagem.
O professor pode utilizar exatamente nesse processo para entender
a história desse aluno e trata-lo como sujeito único na sua
singularidade da sala de aula dentro de um coletivo onde haverá
inclusão ele sujeito participante da diversidade.
O que se pode afirmar é que a construção de cada cérebro
são únicas, porem esses cérebros sofrem alterações na medido do
processo de aprendizagem dessa maneira torna-se autor principal
importante para essa nova aprendizagem do século XXI por isso é
extremante importante
compreendermos até onde
são
estimuladas as dimensões desse sujeito cerebral e reflexivo como
educando, e tendo reconhecido o seu potencial, nos seus limites
de capacidades de afeto e na sua s limitações em suas
potencialidades.
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RESUMO
Os discursos acadêmicos atualmente estão deveras
voltados no sentido da desconstrução e superação dos
preconceitos e discriminações produzidos ao longo da história
pela sociedade .Em meio a tantos temas que pulsam pela revisão
histórica está o Androcentrismo em toda sua extensão e alcance na
sociedade pressionado pelo crescente debate em torno da temática
dos gêneros e principalmente no sentido de conscientizar as
gerações vindouras para a erradicação dos “centrismos” que
dividem e desagregam os valores humanos.
Palavras-Chave:
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ABSTRACT
The academic speeches currently indeed are come back in
the direction of the desconstruction and overcoming of the
preconceptions and discriminations produced throughout history
for the society. In way to as many subjects that they beat for the
historical revision it is the Androcentrism in all its extension and
reach in the society pressured for the increasing debate around the
thematic one of the genres and mainly in the direction to acquire
knowledge the coming generations for the eradication of the
“centrisms” that divide and disaggregate the human values.
Word-Key: Androcentrism, Desconstruction, Genres, Society.
RESUMEN: Los discursos académicos se centran actualmente en
la deconstrucción y superación de prejuicios y discriminación
producidos a lo largo de la historia por la sociedad. En medio de
tantos temas que palpitan a través de la revisión histórica, el
androcentrismo en toda su extensión y alcance en la sociedad
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presionado por creciente debate sobre el tema de los géneros y
principalmente en el sentido de sensibilizar a las generaciones
futuras sobre la erradicación de los "centrismos" que dividen y
desagregan los valores humanos.
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INTRODUÇÃO
Ao abordar gênero como uma construção histórica, social,
política e cultural, considera-se que as relações sociais
estabelecidas e os papéis atribuídos a homens e mulheres são
formados, instituindo diferenças que geralmente são
classificatórias, deixando sua marca em cada momento histórico.
Esse debate torna-se ainda mais amplo quando se trata
dessas representações sociais em meio ao campo das práticas
pedagógicas. (De acordo com França (2011, p. 302)) [...]
acreditarmos que nossa identidade de gênero e sexual é construída
de maneira hierárquica e são pequenos gestos e atitudes cotidianas
que reforçam esta hierarquia como hegemônica e natural. A
tendência quase universal de se reduzir a raça humana ao termo "o
homem" é um exemplo excludente que ilustra um comportamento
androcêntrico.
Nesse sentido toda a construção hierárquica tem
historicamente na maioria das sociedades, o homem enquanto
ponto de referência. Surgem assim os “centrismos’ que como o
próprio termo induz trata-se de exageros em termos de ideias e
comportamentos que geram fanatismos e divergências.
Meninas e meninos adquirem características e atribuições
aos apreciados papeis femininos e masculinos. “São levadas (os) a
se identificarem com padrões do que é feminino e masculino para
em seguida, melhor realizarem estes papeis” (ARAÚJO,
OLIVEIRA, ALMEIDA, 2009, p. 3).

ANDROCENTRISMO ENQUANTO
CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA
O androcentrismo é um termo cunhado pelo sociólogo
americano Lester F. Ward (SOUZA, 2009) que diz respeito às
perspectivas que levam em consideração o homem como foco de
análise do todo. Está literalmente ligado à noção de patriarcado.
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Ressalta-se aqui que não se circunscreve apenas ao privilégio dos
homens, mas também à forma com a qual as experiências
masculinas são consideradas como as experiências de todos os
seres humanos e tidas como uma norma universal, tanto para
homens quanto para mulheres, sem dar o reconhecimento
completo e igualitário à experiência feminina. É também chamada
de sociedades falocêntricas aquelas que assim se moldam.
Mesmo com a alteração nos padrões sociais, políticos,
econômicos e culturais atuais e tendo em vista a forma como as
famílias se configuram com a diversificação dos papéis de homens
e mulheres, a sociedade ainda se pauta no modelo androcêntrico.
Nesse ínterim mais do que nunca as discussões acerca da temática
do gênero no sentido de equiparação de papéis e de valores sociais
entre os sexos se faz mais do nunca presente e necessário.
Historicamente a mulher passou a ter maior visibilidade e
reversão do seu papel sexual devido às condições sociais, políticas
e econômicas delineadas a partir da Revolução Industrial, e
reforçados pelo feminismo ascendente na década de 60, Ainda que
fruto de todo um processo histórico iniciado pelas mulheres
camponesas e trabalhadoras que exerciam suas tarefas fora de
casa, segundo Louro (1997), no entanto, [...] eram quase sempre
(como são ainda hoje, em boa parte) rigidamente controladas e
dirigidas por homens e geralmente representadas como
secundárias, „de apoio‟, de assessoria ou auxílio, muitas vezes
ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação (LOURO, 1997, p.
17, grifos da autora).
A este respeito, Hall (2005) salienta que o feminismo foi
um movimento especialmente único no desencadeamento do
processo de desestabilização nas relações entre gêneros, pois o
questionamento e a contestação possibilitaram a politização de
arenas inteiramente novas de vida social, promovendo a simetria
social entre os gêneros requerida pelas mulheres.
Assim como a mulher, as famílias mudam ao longo dos
ciclos de vida de seus membros e, por razões históricas e culturais,
diferentes maneiras de vida familiar se desenvolveram e se
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desenvolvem, fazendo com que o termo “família” seja agora
utilizado para descrever arranjos domésticos diversos daqueles
que eram, em um dado momento, a “norma” (WEEKS, 2007).
Não são, portanto, as características biológicas que
definem a distinção que se faz entre homens e mulheres, mas sim
“[...] o que socialmente se construiu sobre os sexos [...].”
(LOURO, 1997, p. 21), construção esta que deve ser observada
para que se compreenda o lugar e as relações que se estabelecem
entre homens e mulheres.
Ao se falar sobre gênero, um dos termos principais deste
artigo, não tem-se a pretensão de negar a natureza biológica das
identidades sexuais e de gênero, mas enfatiza-se, deliberadamente,
o seu caráter de construção sócio-histórica sobre as características
biológicas dos sujeitos, concebe-se gênero como constituinte da
identidade dos sujeitos, transcendendo, como declara Louro
(1997, p. 25), “[...] o mero desempenho de papeis.”
Ainda que com significativas mudanças no campo
acadêmico, onde as mulheres possuem espaço abrangente e
considerável, o teor da história educacional, é amplamente
androcêntrico e isso se percebe nas produções científicas, no
acesso enfim, ainda que com significativa participação, o domínio
continua singularmente marcado pelo universo masculino.
Os Estudos Culturais e principalmente a abordagem
multiculturalista e multirreferencial que se fortaleceram a partir da
década de 80 ajudaram não somente a modificar os conceitos no
campo do senso-comum, como também se modificaram tais
conceitos dentro do campo acadêmico: estudos que dizem respeito
às mulheres começaram a ser discutidos, levando a uma produção
elevada de trabalhos sobre o assunto. Tais trabalhos tiveram como
referência os estudos multiculturais, objetivando problematizar a
cultura tomada como natural, procurando percebê-la como
histórico-cultural.
Como aponta Silva (2004), os Estudos Culturais
preocupam-se com questões como cultura, significação,
identidade e poder, todas conectadas entre si buscando a
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desconstrução do processo de naturalização que se formalizou na
sociedade e propiciando um olhar crítico às narrativas e ações
cotidianas dos sujeitos.
Ao se falar sobre gênero, tratamos também de relações de
poder, de teorizações políticas que em si carregam concepções,
representações, interpretações, perspectivas, justamente o que se
procura relatar nesta análise (SILVA, 2004). Tal organização não
almeja apresentar a constituição de categorias fixas de análise,
mas, pelo contrário, pretende evidenciar as narrativas dos sujeitos
participantes da pesquisa e problematizar conceitos e ações que
nos parecem naturais.

ANDROCENTRISMO, GÊNERO E ESCOLA
Importante ressaltar que por se tratar de uma construção
social, o gênero, carrega inúmeras composições e atribuições
impostas e hierarquizadas. O feminino e o masculino estão
carregados de estereótipos e imposições a serem seguidas e são
esses estereótipos que são percebidos tanto nas falas e nas atitudes
das pessoas em seus diversos meios de convívio social.
Produto de uma análise teórica no que diz respeito à
mulher e ao seu papel em meio à sociedade atual, papel este que
foi durante muito tempo discriminado, silenciado e discutido a
partir do prisma androcêntrico. Desta forma, a mulher como ser
humano tendeu a ser ocultada durante a história em detrimento da
cultura e do poder em que se encontrava inserida.
Um dos locais mais significativos para que essas
categorias apareçam é na escola. Nesse lócus, tanto educadores
quanto alunos e alunas desde muito cedo buscam se enquadrar nos
padrões socialmente estabelecidos e que são reforçados a todo o
momento em casa, na escola e por meio da mídia.
Segundo Louro (2003), Braga (2010), as escolas
apresentam grande dificuldade em abordar esta temática, ainda
que não seja a única responsável pelas questões relacionadas ao
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sexo e a sexualidade, é nela onde circulam os saberes sobre o
corpo e a sexualidade. Os educadores atuam de maneira
significativa neste processo de aquisição de conhecimento
podendo influenciar seja com suas palavras, seja com sua omissão
e silêncio. Um dos maiores problemas aqui enfrentados é a
omissão por não saber agir com as situações que se apresentam ou
agir preconceituosamente e estereotipadamente.
Atualmente, a dificuldade no âmbito escolar não é abordar
essa história, mas problematizá-la e trabalhá-la de forma crítica,
considerando que a opressão de mulheres e o estereótipo de
família concebido não é algo que se configura como natural, mas
uma “assimilação” resultante de um processo sócio-históricocultural. Passível, portanto, de desestabilização e transformação.

CONSIDERAÇÔES FINAIS
Os Estudos Culturais, de acordo a ótica de Giroux (1995),
são os instrumentos que podem oferecer possibilidades aos/às
educadores/as de reflexão sobre a teoria e prática educacionais e
sobre o significado de educar os/as futuros/as profissionais da
escola, de forma a atender as novas demandas sociais que, cada
vez mais, afetam o cotidiano escolar.
Sua intenção segundo o autor é “[...] a tentativa para
produzir novas metodologias e novos modelos teóricos para
analisar a produção, a estrutura e a troca de conhecimentos.”
(GIROUX, 1995, p. 90-91,) e sobretudo propiciar aparato que
possibilite a modificação de atitudes e hábitos que levem a
reconsideração desse olhar androcêntrico e sobretudo da atitude
androcêntrica da sociedade.
A escola possui papel importante nesse processo de
desconstrução de visões e de discursos andorocêtricos, visto que a
sociedade não comporta mais e a cada dia dá nitidamente os sinais
de desgaste frente as atitudes consideradas excludentes,
maniqueístas que proliferam qualquer tipo de intolerância.
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RESUMO
O presente artigo propõe uma reflexão sobre a
compreensão do Modelo OSAR como estratégia para a
aprendizagem transformacional. Uma exposição dos elementos
que compõem o modelo e suas características. A metodologia
adotada foi o estudo de caso e trouxe informações relevantes ao
estudo realizado e divulgado. É analisado o conceito de
observação como um dos elementos essenciais ao conhecimento
do método. O texto tem como proposta a construção de conceitos
abordados na pesquisa e a contribuição do método para o caso em
estudo. Acredita-se que a aprendizagem transformacional
constitui-se em uma mudança individual com inúmeras mudanças
sociais.
Palavras-chave: Aprendizagem, transformação social, Modelo
OSAR
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1. INTRODUÇÃO
Quando se fala em aprendizagem pode-se considerar
diferentes estratégias e métodos, porém, a presente investigação
visa responder: “O que é a aprendizagem transformacional e como
o
Modelo
OSAR
contribui
com a
aprendizagem
transformacional?”
Essas indagações afligem pesquisadores e a literatura
acadêmica brasileira registra poucas informações a respeito do
modelo utilizado, Modelo OSAR, portanto, o termo “tradução do
autor” surge com frequência no referido artigo.
Assim, este artigo tem como objetivo contribuir com a
academia e demonstrar, de forma sistematizada, um roteiro para
orientação de pesquisadores que busquem analisar o Modelo
OSAR na condução de investigações de sua eficácia na
aprendizagem transformacional por meio da abordagem narrativa
com relato da experiência vivida pela pesquisadora em sua
atuação profissional.
Romper barreiras e excluir rótulos arcaicos que restringem
a atuação docente tornam-se práticas necessárias ao observar a
chamada "sociedade do conhecimento" e a presença de diferentes
"organismos" que geram a busca pela compreensão da realidade
social e cultural atual, provocando uma reflexão pedagógica
profunda, promovendo um movimento de repensar os princípios e
práticas à luz do enfrentamento social, político e de como ocorreu
a revolução tecnológica (Didrikssom, 2009).
Metodologicamente, pode-se assumir que as reflexões aqui
apresentadas emergem do estudo da revisão teórica realizada pela
autora e de sua experiência oriunda da análise do
acompanhamento de um caso escolhido a partir da observação da
semelhança entre a teoria estudada e o relato espontâneo que
surgiu em uma roda de conversa.
O relato de investigação está estruturado em coerência
com a pesquisa realizada, inclui os principais conceitos; a
introdução que contextualiza o trabalho; a revisão de literatura que
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descreve o modelo OSAR e as aprendizagem de diferentes ordens;
a metodologia qualitativa pautada em uma abordagem narrativa e
as considerações finais com recomendações e sugestões.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 DEFINIÇÃO DE MODELO OSAR
Para Echeverría (tradução do autor), "OSAR parte de um
modelo que se baseia no pragmatismo filosófico, ligado à prática
(observador, sistema, ação, resultados), e que quer reforçar a ideia
de que você tem que viver com ousadia". (ECHEVERRIA, 2009,
p. 91)
A leitura deve iniciar da direita para esquerda, em que o
ponto de partida são os resultados, que devem ser avaliados a
partir de questões como: “O que produz tais resultados?”. Quanto
às ações, é necessário questionar o porquê de agirmos da forma
que agimos. Para depois, analisarmos os observadores que somos.
Figura 1 – Modelo OSAR
Imagem Disponível em:

<http://www.coachingconciencia.com/wp-content/uploads/2016/11/modelo_osar.jpeg >
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2.2 ELEMENTOS DO MODELO OSAR
Resultado
Entende-se como resultado a consequência final de uma
série de ações ou eventos, expressos de forma qualitativa ou
quantitativa. Alguns resultados podem ser a priori, considerados
vitórias ou derrotas, ganhos ou perdas. Para Echeverría (tradução
da autora) “os resultados podem ser divididos em vários tipos,
dependendo do procedimento que foi realizado para obtê-lo”
(Echeverría, 2009, p.298).
Desta forma, é possível afirmar que os resultados são o
produto gerado como consequência das ações humanas. Porém, o
resultado pode ter avaliações diferentes a partir da observação e
análise do observador.
A dificuldade em obter determinado resultado pode indicar
que as ações são ineficientes ou ineficaz para determinado
observador e indicar caminhos para o replanejamento para outro
observador.
Ação
A palavra ação vem do latim "Actio1" que significa
“atividade, movimento” ou transformação da realidade sugere o
momento em que alguém deixa de estar na passividade.
O movimento pode ser voluntário ou involuntário,
respectivamente, quando a pessoa decide executar a ação ou em
situações que a pessoa por atos reflexivos age porque o cérebro
involuntariamente a faz executar a ação, como tossir, por
exemplo.
Segundo Echeverría (tradução da autora):

11

11 Moisés, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Editora
Cultrix. 2004, p. 10.
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A ação realizada por uma ou várias pessoas em
favor de uma causa, que busca o aprimoramento de
algumas condições vitais ou essenciais para a vida
de outros, pertence à sociologia, que é a ciência
responsável por estudar a sociedade e seus
indivíduos. [...] Esta ação afeta o comportamento
dos outros, está relacionada aos programas e
subsídios da assistência social e procura satisfazer
as necessidades básicas de algumas pessoas que
buscam melhorar sua qualidade de vida.
(Echeverría, 2009, p.297)

Sistema
Para entender sistema no Modelo OSAR, é necessário
compreender a amplitude do conceito que abrange a comunidade a
que se pertence, a família em que se nasce, o bairro onde se
cresce, a escola em que se estuda, as relações que se consolidam.
Se houver outro sistema ou a pessoa em análise ocupar outra
posição, provavelmente a observação e a ação seriam diferentes e
gerariam diferentes resultados.
É importante ressaltar que as mudanças profundas e
estáveis no comportamento não dependem exclusivamente da
incorporação de outras ações, de ampliação de repertório de
atitudes ou mudanças no observador, e sim, em algumas situações
específicas, modificar o sistema a que se pertence.
Nesta perspectiva, compreendendo que cada ser humano
tem seu próprio jeito de observar, agir e gerar resultados, é
essencial sinalizar que os resultados podem variar de acordo com
os sistemas em que se convive ou da posição que se ocupa em
determinado sistema.
Outro ponto nevrálgico na complexidade do Modelo
OSAR é a visão restrita do sistema. Ao olhar o entorno e observar
a sequência de eventos, raramente as pessoas têm uma visão
sistêmica espontaneamente. Para reconhecer a ampla rede de
interrelações presentes nos diferentes sistemas, geralmente, é
necessário alguém que auxilie no desenvolvimento de um olhar
sistêmico.
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Observador
Observar é a maneira de conferir sentido ao que acontece.
As ações são consideradas respostas à interpretação de um
problema que deve ser resolvido. A interpretação depende do
ponto de vista dos observadores, que na maioria das ocorrências
apresentam uma visão pessoal de uma questão geral.
O tipo de observador que uma pessoa é, pode determinar
sua capacidade de ação, segundo o Modelo OSAR. Ao modificar
o olhar ou o tipo de observador, um problema pode ser resolvido
porque o foco se desloca para outro ponto.
Entende-se por observador, a maneira como alguém vê a
realidade a partir de suas crenças, modelos mentais, experiências e
história pessoal.
Aquilo que é observado leva a uma ação que corresponde
ao que fazemos em cada situação e gera um resultado. O
observador avalia os resultados e, geralmente, se o resultado é
positivo e o satisfaz, continua a agir da mesma forma. Porém, a
interpretação do resultado é particular e as pessoas podem divergir
na avaliação dos resultados.
As pessoas interessadas em influenciar os outros a
mudarem suas ações, podem propor questionamentos relativos às
interpretações que cada um faz de suas ações e dos seus
resultados.
Ações recorrentes com expectativa de resultados
diferentes, assemelham-se à crítica atribuída equivocadamente a
Albert Einstein²2 “insanidade é continuar fazendo sempre amesma
coisa e esperar resultados diferentes”. Mas, ainda assim, o ser
humano utiliza-se da prática recorrente com a expectativa de
novos resultados. O que gera novas perguntas: Por quê? Quais
mudanças são necessárias? Em que nível de aprendizagem a
verdadeira mudança ocorre? As perguntas anteriores provocaram
2 O livro “The Ultimate Quotable Einstein”, publicado pela Universidade de
Princeton (EUA), traça a citação ao livro de 1983 “Sudden Death”, de Rita Mae Brown,
mas é quase certo que é ainda mais velha do que isso.2
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a reflexão que levou ao estudo de caso que discorreremos neste
artigo e que nos auxiliam a compreender o conceito de
aprendizagem transformacional, que segundo Elizalde (2009)
pode ser comparada aos processos de ensino-aprendizagem em
uma sala de aula que motiva os alunos e mostra o sentido do
conhecimento, supera o desafio da busca pelo desenvolvimento e
apresenta ênfase na transformação e na evolução social e
individual.
Buscando uma ampliação do conceito de aprendizagem
transformacional, recorremos à Edgar Morin (1988) ao afirmar
que estamos transitando de um tempo de certezas a um tempo de
crescentes incertezas, em que não há mais um conhecimento ou
verdade absolutos.
Outra palavra divulgada atualmente e diretamente
relacionada ao processo de conscientização e transformação no
tipo de observador, é o empoderamento (Echeverría, 2009).
Associado à capacidade do observador de questionar as próprias
interpretações, o conceito de empoderamento traz inúmeras
interpretações possíveis no cenário social atual.
Outro ponto imprescindível à compreensão do conceito de
“observador” é entender que a consciência de que o outro, ao
falar, agir ou expressar-se, gera sua própria interpretação, muitas
vezes diferente da interpretação da maioria, não extingue a
legitimidade de sua interpretação. Pois, ao investigarmos as
premissas do outro, encontraremos sentido no seu ponto de vista
ou em sua forma de se mover no mundo.
O papel do observador e sua eficácia são facilmente
identificáveis em equipes, nas quais as interpretações que cada
membro faz sobre o significado que justifica a existência da
equipe e suas estratégias, geram interpretações e, tendem a
assegurar as ações dos membros para um mesmo lado.
Echeverría afirma que:
Algo semelhante acontece com a base emocional.
Se a base emocional de uma equipe ou uma
comunidade é confiança, isso contribuirá para a
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eficácia dos relacionamentos nos resultados. Se,
pelo contrário, a base emocional é a desconfiança.
Os relacionamentos serão tensos e os resultados
difíceis de alcançar. (ECHEVERRÍA, 2009, p.296)

Conhecer os elementos do Modelo OSAR pode fornecer
uma base teórica sólida para o desenvolvimento de um olhar
sistêmico a respeito do percurso entre ações e resultados.

3. METODOLOGIA
O presente artigo partiu de uma revisão bibliográfica como
alicerce para a narrativa de um caso abordado nas páginas que se
seguem. A narrativa e as rodas de conversa têm se mostrado de
grande relevância em pesquisas que compreendem fenômenos
sociais. Sendo utilizadas com grande êxito na investigação de uma
fração do grupo social.
A narrativa enfrenta o desafio de contar com muitas
variáveis e desperta para a precaução de não se realizar
generalizações a partir de singularidades.
A aplicabilidade do Modelo OSAR envolve não apenas as
orientações pesquisadas e resumidamente descritas neste artigo,
mas contempla iniciativas em outras áreas, realizadas por
diferentes profissionais que contribuem com as investigações
acerca da importância da aprendizagem transformacional na
experiência humana.
Para analisar o objeto empírico, utilizamos a narrativa
como metodologia empírica, pois visa a responder questões do
tipo “como” e “por que”, e investiga fenômenos contemporâneos
inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001).
O estudo reúne informações detalhadas para a
compreensão da totalidade de uma situação. Utilizou-se a
observação sistemática, conversas e leitura de um documento
elaborado por um grupo de Assistência Social do município de
Santos.
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Este trabalho centra-se, principalmente, na análise da
dimensão humana diretamente envolvida na aprendizagem
transformacional. Para isso, realizou-se a análise e avaliação dos
dados que foram coletados por meio de documentos e observação
da protagonista do estudo em ambiente escolar.
A observação direta e participante, conforme Yin (2001),
desenvolve-se a partir de participação em situações de vivência do
protagonista, em que o observador, durante a observação
participante percebe a realidade do ponto de vista de alguém de
“dentro do estudo”.
Após a realização de rodas de conversa foram selecionadas
informações das narrativas que pudessem ser divulgadas e
sustentassem a análise proposta nessa pesquisa.
W., 38 anos, mãe de 5 filhos, morou no município de
Mongaguá e desde a infância, segundo o próprio relato, passou
por várias adversidades e situações que caracterizam
vulnerabilidade social. Dentre as inúmeras situações relatadas
estão o distanciamento da mãe, a criação pela avó e tios, o abuso
sexual sofrido pelo padrasto em uma das visitas à mãe, a
agressividade de um dos tios diante de seu comportamento
adolescente.
Conta ainda que engravidou aos 16 anos, presenciou o
assassinato do pai de seu primeiro filho, teve outros
relacionamentos, mais 4 filhos e o envolvimento com a bebida
provocou a perda da guarda dos filhos mais novos para os tios,
sendo que o mais velho já havia optado por viver com os avós
paternos.
Onde encontramos um ponto comum entre a história de W.
e o Modelo OSAR?
Ao perder a guarda dos filhos e terminar um
relacionamento que não estava progredindo, W. não teve para
onde voltar, passou uma única noite dormindo na rua e ao
observar as pessoas moradores das ruas, descobriu a necessidade
de buscar auxílio e mudar a própria vida. Solicitou ajuda, foi
175

encaminhada ao Albergue e, posteriormente, ao abrigo, onde
frequentou vários programas e conseguiu criar metas e planos.
Voltando ao Modelo OSAR, W. observou os resultados
decorrentes de suas atitudes e escolhas, identificou as ações que
provocaram os resultados obtidos, observou pontos fortes e frágeis
do sistema do qual é parte e percebeu-se como observadora, sem
ter a consciência deste papel no início de nosso processo.
Em 2019 estudou e concluiu o Ensino Fundamental com
planos para dar continuidade aos estudos em 2020 para inserir-se
no Programa Fênix, um programa municipal em Santos que
possibilita reinserção social com auxílio financeiro para moradia e
alimentação, encaminhamento ao mercado de trabalho, desde que
se respeitem algumas regras.
W. resumiu sua mudança, sua aprendizagem
transformacional da seguinte forma: “minha vida mudou quando
deixei de me sentir culpada por tudo, entendi que todos erramos e
acertamos e deixei de sentir dó de mim, deixei de ser vítima”.
Desta forma, W. transformou-se em protagonista de sua
vida, passou por um processo de aprendizagem transformacional
que sugere tocarmos o núcleo do observador que somos. Ocorre
ao transformarmos pressupostos e crenças profundamente
arraigados ao nosso cotidiano e ao possibilitarmos a própria
transformação.
Também percebemos que no papel de pesquisadores,
atuamos como observadores e nos perguntamos que tipo de
observações realizamos ou que postura de observadores
assumimos. A postura de observador assumida pelo pesquisador
deve ser, na medida do possível, isenta de julgamentos, focada em
fatos e não em opiniões. Porém, como pesquisadores da área
humana, precisamos admitir a fragilidade de nossa postura
imparcial e compreender a relevância da humanização na
comunicação, nas relações e suas implicações na criação de
territórios conversacionais saudáveis.
O exercício de ouvir os relatos de W., ler sua narrativa
escrita, provocar reflexões durante as rodas de conversa foram
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altamente positivos para a vivência do Modelo OSAR na prática,
um verdadeiro exercício de metacognição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto neste estudo, retornamos ao
problema desta pesquisa: a importância do Modelo OSAR como
estratégia para a aprendizagem transformacional. A partir do
estudo bibliográfico que alicerçou o referencial teórico e das
análises da pesquisa empírica, podemos resumir que a
contribuição do Modelo OSAR para a aprendizagem
transformacional reside em mais do que informar, e sim, na
importância de compreensão dos elementos do Modelo OSAR e
na construção de um conceito de observador isento de
julgamentos, com foco em fatos e não em opiniões.
Como nos lembra Yin (2009), o estudo de caso é útil para
investigar novos conceitos e verificar como são aplicados na
prática os elementos de uma teoria.
Como seres complexos, com suas singularidades e
pluralidades, o ser humano busca incessantemente respostas em
diferentes lugares e pessoas. O Modelo OSAR propõe buscar
respostas analisando a si mesmo como observador das situações
vividas, das escolhas realizadas e decisões tomadas. Uma proposta
inovadora que inspira o protagonismo e desconstrói o vitimismo.
Sabe-se que há muitos desafios para possibilitar este nível
de aprendizagem, a conexão das pessoas com outras formas se
observar a si e aos desafios cotidianos, porém, como analisado no
estudo de caso, a aprendizagem transformacional possibilita uma
nova interação individual (a pessoa com ela mesma) e social.
Como afirma Erickson (1986), em um estudo de caso, busca-se
encontrar algo de universal no particular.
Atingimos com essa pesquisa o objetivo geral de
compreender a utilidade do Modelo OSAR como estratégia para a
aprendizagem transformacional, mesmo quando os atores do
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processo (protagonista) o utilizam sem conhecimento teórico do
modelo.
Dentre as dificuldades encontradas para a utilização do
Modelo OSAR, percebemos a necessidade de compreensão dos
elementos e como utilizar de forma a provocar reflexões. Saber
quais são os elementos não garante um bom uso do Modelo,
porém, representa uma grande oportunidade de mudança de
estratégia, pois, em geral, as pessoas sempre aconselham e julgam
umas às outras.
Mesmo com tais ressalvas e objeções, vale ressaltar que a
aproximação com o objeto empírico validou a teoria estudada.
Finalizamos o presente trabalho resgatando Elizalde (2009) ao
afirmar que considerar os elos que se estabelece com todos os
outros aspectos da vida social e cultural na aprendizagem
transformacional será uma contribuição significativa na
humanização de nossas sociedades.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo averiguar de que forma o
surgimento e evolução das Tecnologias da Informação e
Comunicação na Educação Básica impactaram a função do
professor. Além disso, explora como esses recursos tecnológicos
influenciaram os cursos de formação de professores. As
linguagens e aparatos digitais são uma realidade na vida
contemporânea e discutir sua influência no campo da Educação é
de suma relevância. Para isso, utilizou-se de pesquisa
bibliográfica das principais fontes sobre o tema. Depois desse
estudo, percebeu-se a importância do surgimento das TICs no
contexto educacional no campo metodológico e formativo do
professor.
Palavras-Chave: TICs, Docência, Formação.
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1- INTRODUÇÃO
As tecnologias da informação e comunicação (TICs)
transformaram
a
vida
contemporânea.
Modificaram
contundentemente a forma como as relações sociais e
profissionais acontecem e se desenvolvem no cotidiano. Diversos
recursos novos são lançados em espaços de tempos cada vez
menores. Uma infinidade de ferramentas são colocadas à
disposição.
A escola, como lugar responsável por propiciar à criança o
contato com o conhecimento historicamente acumulado pelo
homem, não pode ficar à margem dessas transformações
tecnológicas e informacionais. Ela precisa se agregar com essas
formas de interação propiciadas pelas linguagens digitais, assim
como o professor.
Como grande mediador da aprendizagem na escola, o
docente precisa estar atento a esses recursos que possibilitam
novas metodologias. Ele deve se permitir praticar novos olhares
para caminhos pedagógicos antes improváveis. O que denota a
importância da sua formação nesse processo. Diante disso, situase a seguinte questão: quais as implicações que as TICs trazem
para os cursos de formação de professores?
A princípio, acredita-se que as TICs ocasionaram uma
mudança significativa nas metodologias de ensino-aprendizagem
nos cursos de licenciaturas do Ensino Superior. As Universidades
buscaram evoluir para se adequar ao novo contexto, porém, talvez
não de modo satisfatório quanto à formação de novos professores
aptos para atuar nessas linguagens contemporâneas.
Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de verificar as
consequências do surgimento e evolução das TICs na Educação
Básica para o docente. Pretende também investigar de que forma
esses recursos tecnológicos influenciaram os cursos de formação
de professores.
Assim, esse estudo foi organizado por meio de pesquisa
bibliográfica de fontes relevantes sobre a temática. Para começar,
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define o que são TICs e como se integraram ao contexto
contemporâneo, chegando à escola básica e influenciando a
prática docente. Em seguida, traz as implicações que as TICs
trouxeram aos cursos de formação de professores.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
2-1 AS TICS NA ESCOLA BÁSICA DA ATUALIDADE
A tecnologias são tão antigas quanto o próprio homem.
Água, pedra e fogo, por exemplo, já foram considerados
ferramentas tecnológicas. Tecnologia sempre foi sinônimo de
poder. E desde o início, sempre considerada um fruto da
engenhosidade humana, que deu origem a um processo crescente
de inovações nesse campo.
O próprio avanço científico da humanidade possibilita o
conhecimento desses recursos tecnológicos já existentes e a
criação de novas tecnologias cada vez mais amplas e sofisticadas.
E essa evolução não se restringe a usos de equipamentos e
produtos específicos. “A ampliação e a banalização do uso de
determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e
transformam não apenas o comportamento individual, mas de todo
o grupo social” (KENSKI, 2015, p.21).
No contexto contemporâneo, as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) produziram e vêm produzindo
mudanças na sociedade. Esse processo se intensificou nas últimas
décadas a ponto de torná-las a base sobre a qual se desenvolvem
as principais atividades humanas e sociais. Piletti (2013, p.120)
conceitua essas novas TICs:
[...]definidas como um conjunto de recursos
tecnológicos, os quais, usados de modo integrado,
reúnem, transmitem, distribuem e compartilham
informações através de textos, imagens, vídeos e
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sons, proporcionando a automação e comunicação
de vários tipos de processos existentes.

A inserção dessas novas tecnologias ocorre de forma
rápida e intensa. Em determinado momento elas se oferecem, são
integradas e pouco tempo depois descartadas, substituídas por um
novo recurso, mais poderoso, abrangente e diferente. Essas
mudanças trazidas pelos meios digitais transformaram a cultura de
forma geral.
Kenski (2013) destaca que o acesso aberto à internet a
partir de meados dos anos 1990 foi o ponto de partida para esse
processo de valorização das tecnologias digitais em todos os
setores da sociedade, inclusive na educação.
Nesse contexto, não é mais o indivíduo que sai em busca
de informações, é a informação que se oferece sem ser buscada,
surpreendendo e o acompanhando em todos os momentos, todos
os dias. “Informação fácil sobre tudo, que invade a nossa
privacidade, ocupa o nosso tempo e o espaço do nosso
pensamento, transforma nossas intenções, manipula nossos
desejos” (KENSKI, 2013, p.86).
A base dessa linguagem digital são os hipertextos. Uma
série de camadas de documentos interligados que funcionam
como páginas sem número e que podem ser lidas sem uma
sequência específica e conectados por links. O hipertexto é uma
evolução do texto linear na forma como o conhecemos. “Se no
meio desse encadeamento de textos houver outras mídias – fotos,
vídeos, sons etc. – o que se tem é um documento ou, como é mais
conhecido, uma hipermídia” (KENSKI, 2015, p.32).
Com a hipermídia, se acessa a informação em uma
variedade enorme de formatos. Dessa forma, a linguagem digital
impõe uma mudança radical nas formas de acesso à informação,
ao entretenimento e à própria cultura. Baseada no acesso à
computadores e smartphones, à internet, aos jogos eletrônicos em
rede, à convergência de mídias, influencia cada vez mais a
constituição de atitudes, valores e conhecimentos.
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Segundo Brito e Purificação (2012), todo esse movimento
atingiu a educação em meados dos anos 1970, de forma mais
abrangente no setor administrativo das escolas. A implantação de
projetos de informática teve uma ascendência nos anos 1990, com
a tentativa de promover na escola básica o acesso aos conteúdos
digitais disponíveis (que ainda engatinhavam).
Isso porque a internet foi liberada para exploração
comercial a quem interessasse no Brasil somente em 1995. Em
comparação, o mesmo ocorreu nos EUA em 1969. “A internet
veio para mexer com os dogmas educacionais, em que não cabem
mais arbitrariedade de opiniões, linearidade de pensamento, um
único caminho a ser trilhado” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012,
p.115).
O desenvolvimento da tecnologia atinge a sociedade de tal
forma que a escola não pode ficar alheia à essa mudança. Ela
representa o espaço de formação que possibilita o domínio de
conhecimentos.
O papel da escola como dispositivo de inclusão e
democratização do saber é extremamente
importante, fundamental para a formação de
usuários competentes, criativos e críticos
(distanciados), capazes de colocar as TICs a serviço
da criatividade humana e da solidariedade social
(BELLONI, 2014, p.123).

Mas essa missão configura-se em um verdadeiro desafio.
A criança hoje não se encontra mais em uma postura passiva.
Antes mesmo da sua entrada na educação formal, ela tem contato
com esses recursos tecnológicos. Ela é um indivíduo multitarefa,
estando em uma zona de convergência total com as linguagens e
aplicações digitais. Acessa a internet, baixa e transfere arquivos
pelo celular, fotografa entre outras coisas.
“As tecnologias não são o fim da aprendizagem, mas um
meio profícuo para que se possam efetivar novas propostas
metodológicas que levem o aluno a “aprender a aprender” (HILU;
TORRES, 2014, p.191). Isso leva à necessidade de adoção de
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novos meios de formação e escolarização diante desses
emergentes padrões de comportamento e relacionamentos sociais
e pessoais produzidos pelas TICs.
Já não se pode falar de um novo simples recurso
incorporado à sala de aula, mas de algo que modifica e perpassa
inclusive os espaços físicos em que a educação acontece. Não
existe dúvidas de que as TICs trouxeram alterações consideráveis
e positivas na educação. Onde imperavam somente o giz, a lousa e
o livro didático agora encontram-se também vídeos, programas
educativos, computador, sites e softwares educacionais, jogos
entre outros.
Entretanto, a escola precisa aceitar essa nova demanda. É
preciso que surja uma nova escola, que encare o desafio da
mudança e atenda às necessidades de formação e treinamento
nesse novo cenário.
Pensar o computador na escola não significa
somente pensar na ferramenta, mas nos
processos e práticas pedagógicas que ele pode
propiciar com a mediação dos professores.
Quando
articuladas
aos
conhecimentos
escolares, as tecnologias propiciam práticas
pedagógicas interessantes e motivadoras para
esses
últimos,
contribuindo
com
seu
envolvimento na produção do conhecimento
(PORTO, 2013, p.186).

Portanto, é crucial que o professor da atualidade esteja
com o olhar voltado para o presente, mas visando o futuro nessa
nova realidade que se apresenta. Assim, escola e professor
precisam se atualizar e agregar os novos paradigmas da
contemporaneidade na educação. Deve existir sintonia com tais
perspectivas e desafios impostos pela cultura digital.
Especificamente, os professores devem se
instrumentalizar no exercício de sua profissão, de
modo a incorporarem os usos tecnológicos e
metodológicos da contemporaneidade, porém
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compreendendo-se como um integrante de um
processo maior cultural e social e vivenciando-o
plenamente (HILU; TORRES, 2014, p.177).

A tecnologia não é somente um instrumento, ela é uma
extensão do próprio aluno. Novas tendências vão surgindo, entre
elas a aprendizagem online, a híbrida além de modelos
cooperativos. Elas são fruto da forma como se dá a comunicação,
do acesso à informação e da própria mudança na socialização.
A proposta pedagógica adequada a esses novos
tempos precisa ser não mais a de reter em si a
informação. Novos encaminhamentos e novas
posturas nos orientam para a utilização de
mecanismos de filtragem, seleção crítica, reflexão
coletiva e dialogada sobre os focos de nossa
atenção e a busca da informação (KENSKI, 2013,
p.87).

Essa relação de mediação entre alunos e professores é
fundamental para que se possa diferenciar, em meio à imensa
gama de informação disponível, o que de fato pode ser útil para
um aprendizado significativo, permanecendo assim para toda a
vida. As TICs e o ciberespaço são novos elementos pedagógicos
que oferecem grandes possibilidades.
Contudo, é necessário que o docente saiba trabalhar com
essas mudanças e as incorpore na sua prática cotidiana.
“Professores bem formados conseguem ter segurança para
administrar a diversidade de seus alunos e, junto com eles,
aproveitar o progresso e as experiências de uns e garantir, ao
mesmo tempo, o acesso e uso criterioso das tecnologias pelos
outros (KENSKI, 2015, p.103).
O que nos leva à questão a respeito da formação docente e
as grades curriculares dos cursos de licenciatura. Pois, para formar
um profissional integrado com o contexto tecnológico e digital, é
necessário que haja um olhar atento à essas mudanças.
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2-2 E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR?
Diante das atuais demandas e pensando na formação de
professores, as TICs possuem um papel preponderante. Elas
podem contribuir de inúmeras formas, principalmente no que diz
respeito ao desenvolvimento de metodologias inovadoras e ao uso
dos diversos recursos tecnológicos disponíveis.
Os conhecimentos adquiridos nos cursos de
formação (inicial/continuada) precisam imprimir
em seus discentes características de uma formação
que busque a teorização acadêmica, a criticidade,
a reflexão sobre sua prática, a pesquisa como
possibilidade para novos conhecimentos teóricopráticos diante dos enfrentamentos que a docência
enfrenta na contemporaneidade (FERREIRA,
2014, p.40).

Portanto, não há como negar que esse poder tecnológico e
comunicacional reflete na educação e facilita a formação de
professores. Torres (2004) ressalta e defende a importância das
tecnologias nesse processo de construção do futuro docente, sendo
essencial que a universidade converta com agilidade em
conteúdos e recursos para a formação os novos conhecimentos
que a ciência e a tecnologia produzem.
Meios digitais e atuação pedagógica, seriam dessa forma,
duas partes que se fundem em uma oferecendo metodologias de
ensino criativas, participativas e inovadoras. Kenski (2013),
contudo, faz ressalvas, pois o processo de ensino não se articulou
com o avanço tecnológico assim como as propostas curriculares e
a própria formação de professores e ainda completa:
Formar professores com qualidade e conhecimento
teórico e prático para atuar em múltiplas frentes,
além dos espaços tradicionais da educação regular
– como educação à distância; educação mediada
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pelas
tecnologias;
educação
cooperativa,
empreendedora inclusiva etc. -, é uma necessidade
que a nova cultura e a nova sociedade exigem
(p.91).

A importância desses componentes e linguagens digitais
no processo de formação docente e de ensino-aprendizagem no
ambiente escolar está dada. Um movimento que se iniciou em
1995 com a estruturação de disciplinas de Informática na
Educação, que posteriormente começou a integrar os currículos
das universidades brasileiras em cursos de Pedagogia e de
licenciaturas (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012).
Todavia, Gatti e Barreto (2009) trazem outro dado
preocupante nesse sentido. Essas autoras salientam a insuficiência
de disciplinas sobre tecnologias nos vários cursos de licenciaturas
no Brasil. Elas informam que nos cursos de Pedagogia, por
exemplo, sua presença representa apenas 0,7% das disciplinas
obrigatórias e 3,2% das disciplinas optativas.
Essas linguagens emergentes oriundas da evolução
tecnológica produzem formas distintas de interação e precisam ser
problematizadas no currículo de formação de professores.
Universidades, escola e o professor não podem ignorá-las. Esses
novos jeitos de expressar e comunicar também se tornam
condições para a cidadania participativa e crítica.
Por mais que se esteja em um nível tecnológico antes
nunca visto, a escola não desapareceu, nem deixou de ter
importância. Pelo contrário, seu papel fica mais claro e evidente.
Ela permanece, transformando suas ações e meios de interação
entre pessoas e conteúdos, sendo essencial para o projeto de
qualquer proposta de sociedade.
“A escola não se acaba por conta das tecnologias. As
tecnologias são oportunidades aproveitadas pela escola para
impulsionar a educação, de acordo com as necessidades sociais de
cada época” (KENSKI, 2015, p.101). A missão, assim, passa a ser
inventar e explorar meios criativos da tecnologia educacional que
estimulem professores e alunos a gostarem de aprender.
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Cabe dizer, depois desse cenário, que a situação ‘professor
versus tecnologia” não tem mais espaço nas escolas e na educação
de forma geral. É preciso fortalecer, portanto, a formação
tecnológica nas licenciaturas. Pois, assim como a escola básica, as
universidades também não podem renegar essa evolução
tecnológica.

3- METODOLOGIA
O presente artigo utiliza pesquisa bibliográfica
exploratória como premissa para discutir o tema das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs) na Educação Básica e as
implicações desse movimento para a atuação docente e para os
cursos de licenciatura.
Mascarenhas (2012) ressalta a importância desse tipo de
metodologia ao oferecer uma gama impressionante de informação,
porque, quando se decide por determinado caminho, é necessário
ver o que já foi dito sobre ele.
O foco desse estudo foi investigar a relação entre o
surgimento e expansão das TICs na Escola, nos anos iniciais, e o
papel do docente nesse processo, sem esquecer dos cursos de
formação de professores. Isso não exclui, no entanto, a descoberta
de novas hipóteses e questões ligadas ao tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois desse estudo fica evidente que o surgimento das
TICs e a sua introdução no campo da Educação Básica acarretou
mudanças significativas no trabalho do professor que atua nos
anos iniciais. Isso não quer dizer que giz e lousa estão extintos,
mas não são mais os únicos protagonistas.
As TICs trouxeram, trazem, e certamente ainda trarão
muitos elementos que vão mudar a percepção do processo de
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ensino-aprendizagem na escola, alçando-o a um patamar
diferenciado em constante evolução. O que significa que escola e
professor precisam estar sempre atualizados com os recursos
disponíveis que surgem em intervalos de tempos cada vez mais
curtos.
Não cabe mais ao professor evitar ou hostilizar essa onda
tecnológica e informacional. Renegar o trabalho com as TICs é
desperdiçar oportunidades de aprendizagem significativa com os
alunos, é perder chances de trilhar caminhos diferentes do ensino
com metodologias diferenciadas.
É necessário ao docente encarar esse cenário tecnológico
como positivo, como uma linguagem capaz de modificar de forma
expressiva o trabalho cotidiano. Isso demanda, porém, um
processo de formação continuada constante. Formação que deve
garantir preparo e vivência com as plataformas e recursos digitais.
Essa transformação tecnológica na sociedade, que atinge a
escola e o próprio cotidiano do profissional também traz
consequências nos cursos de licenciatura do Ensino Superior. É
preciso que as Universidades invistam nas disciplinas ligadas às
TICs para oferecer um suporte teórico mais próximo da prática.
É evidente que muito do que a escola e o professor podem
oferecer de ação baseada nas TICs depende de investimentos do
setor público. Embora tal questão não tenha sido explorada neste
trabalho, ela é relevante e merece destaque em estudos futuros. As
TICs na educação são uma realidade.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo debater a função da
biblioteca escolar na formação leitora da criança e a ligação desse
espaço cultural com a ação do professor na sala de aula dentro
desse cenário. Apresenta o conceito de biblioteca, o seu papel no
contexto histórico e atual, propiciando o acesso ao bem cultural da
leitura para crianças. Revela o professor como principal mediador
de leitura na escola com o auxílio da biblioteca escolar para
exercer tal missão de forma efetiva e significativa. Para isso,
sustentou-se em pesquisa bibliográfica de fontes relevantes sobre
o tema. Após esse estudo, compreendeu-se a importância da
presença da biblioteca na escola para crianças e professores ao
oferecer recursos para enriquecer o processo de formação leitora.
Palavras-Chave: Biblioteca, Docência, Leitura.
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1- INTRODUÇÃO
A leitura é um ato primordial na vida cotidiana das
pessoas. As letras e palavras estão presentes em todo lugar: nas
placas, nos letreiros, nos cartazes do mercado, na bula do remédio
e em muitas outras situações. A habilidade de ler o código escrito
e a partir dele estabelecer relações com as demais esferas da vida
prática são essenciais para qualquer indivíduo exercer de forma
plena a sua cidadania.
É na escola que a relação com a leitura se inicia de forma
mais intensa para qualquer sujeito. O processo de alfabetização é
uma das fases mais importantes da vida da criança. As
experiências vividas por ela nessa etapa serão marcantes para
determinar a sua relação com a leitura no restante da sua trajetória
escolar e consequentemente na posterior vida adulta.
Cabe ao professor, na escola, ser o mediador dos seus
alunos nesse processo de formação leitora, apresentando os mais
diversos gêneros textuais e facilitando o contato com a literatura
infantil. Nesse contexto, coloca-se a seguinte questão: Como a
biblioteca escolar pode influenciar a ação docente em sala de aula
na formação leitora da criança?
Acredita-se, inicialmente, que a biblioteca escolar é uma
peça importante na implementação de qualquer ação ou projeto
que envolva leitura na escola, oferecendo recursos ao professor e
acesso ao livro infantil à criança, tornando o processo de ensinoaprendizagem mais rico e significativo. Consequentemente,
formando leitores críticos e participativos.
Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de discutir a
importância da biblioteca no processo de formação leitora da
criança na escola e analisar a relação desse espaço com o trabalho
docente nessa ótica.
Assim, esse estudo foi organizado por meio de pesquisa
bibliográfica de fontes relevantes sobre a temática. A princípio,
traz uma contextualização sobre a biblioteca e sua importância na
escola e dentro de uma sociedade leitora ou que deseja alcançar tal
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alcunha. Em seguida, mostra a importância do professor como
mediador de leitura e o papel da biblioteca escolar nessa
perspectiva.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
2-1 BIBLIOTECA ESCOLAR E O ACESSO À LEITURA E
CULTURA
A imagem da biblioteca sempre foi marcada pela exclusão
e acesso limitado à determinada elite da sociedade. Somente
pessoas importantes podiam manusear os livros de uma boa
biblioteca, entre elas estavam escribas, monges copistas,
estudiosos ou figuras influentes no campo político ou financeiro.
“A palavra tem sua origem no grego e significa biblíon (livro) e
theka (depósito/caixa), ou seja, um espaço físico onde se guardam
livros” (ANDRADE, 2014, p.164).
A principal missão deste lugar não era permitir acesso ao
seu conteúdo, mas preservar a memória materializada nos livros
que ali estavam guardados. O faraó Ptomoleu I, por exemplo,
determinava que todas as embarcações que atracassem no porto de
Alexandria teriam seus livros confiscados (restava a seus
visitantes se contentarem com uma cópia dos mesmos) para serem
incluídos no acervo da biblioteca, que se tornou a maior dos
tempos antigos.
Não havia motivo para abrir um espaço tão sagrado às
camadas menos favorecidas da população. Isso porque a maioria
das pessoas não sabiam ler ou escrever. Até mesmo a educação
era restrita a quem tinha o poder. Entretanto, muito tempo se
passou. A escola abriu suas portas, recebeu um público diverso e,
por consequência, a biblioteca também. Sobretudo a escolar.
Com as novas necessidades da sociedade contemporânea, a
própria missão e função da biblioteca foi mudando. Ela passa a ser
vista como um centro cultural ao incluir no seu acervo não
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somente livros, mas revistas, mapas, publicações digitais,
materiais de áudio e vídeo, além de promover atividades
relacionadas ao campo da leitura e informação.
Paulo Freire (1989) defende a importância de desenvolver
uma compreensão crítica da biblioteca para que se tenha uma
compreensão crítica da alfabetização e leitura, elementos que
conduzem às práticas libertadoras. Essa percepção de Freire
reforça a visão da biblioteca como um centro cultural e não
somente como um depósito esquecido de livros.
Outro ponto interessante é abordado por Magda Soares
(2004), no qual a autora destaca que existe uma distribuição
desigual de acesso à leitura que acompanha a distribuição de
renda do país. O resultado é que muitas crianças brasileiras só têm
ou terão acesso a livros de literatura por meio da escola e da
biblioteca desta. Essa é uma consequência do mercado editorial
brasileiro.
No Brasil, o livro é caro. Porém, é caro porque as edições
são pequenas por receio das editoras em ter prejuízo com seus
livros encalhados. As tiragens são mínimas (salvo algumas
exceções) porque poucos brasileiros leem. Ou seja, é um
movimento cíclico. Os livros são caros porque se lê pouco. Quem
lê e tem condições de comprar um livro, paga caro por ele. Pais de
famílias de baixa renda não têm condições de comprar livros
infantis para seus filhos.
Os próprios Parâmetros Curriculares (BRASIL, 1997)
reconhecem que a biblioteca escolar é primordial para o
desenvolvimento de um programa eficiente de incentivo à leitura,
que forme leitores competentes.
Formar um leitor competente supõe formar alguém
que compreenda o que lê; que possa aprender a ler
também o que não está escrito, identificando
elementos implícitos; que estabeleça relações entre
o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba
que vários sentidos podem ser atribuídos a um
texto; que consiga justificar e validar a sua leitura
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a partir da localização de elementos discursivos
(BRASIL, 1997, p.54).

Este documento entende ainda a biblioteca como um
espaço apto a influenciar o gosto pela leitura, recomendando que
ela seja um local de fácil acesso aos livros e materiais disponíveis.
Sugere também que a escola estimule entre os alunos a visita ao
seu espaço, contribuindo nesse sentido para o apreço pelo ato de
ler.
Albino Andrade (2012) cita uma pesquisa realizada pela
Universidade de Denver a qual aponta que alunos de escolas que
mantém bons programas de bibliotecas, como acervo atualizado,
profissional capacitado, computador conectado etc., conseguem
maior aproveitamento em testes padronizados do que alunos de
escolas com bibliotecas deficientes.
No Brasil, por exemplo, nas avaliações do Ministério da
Educação (MEC), no âmbito do Sistema de Avaliação do Ensino
Básico (SAEB), a biblioteca não tem destaque, não recebendo
uma análise mais profunda. No entanto, ainda assim aparece como
um dos fatores que auxiliam o bom desempenho dos alunos,
sobretudo na leitura e pesquisa.
O sentido da leitura é muito maior do que somente
decodificação do texto. O ato de ler, além de garantir acesso à
cultura, favorece os processos cognitivos, simbólicos e
emocionais. Estimula a criatividade, imaginação, oralidade,
amplia a visão de mundo e desenvolve o senso crítico. “A criança
iniciada no mundo da leitura é alguém que pode ampliar a sua
visão do outro, que pode adentrar no universo do simbólico e
construir para si uma realidade mais carregada de sentido”
(CAVALCANTI, 2002, p.31).
Dessa forma, a biblioteca escolar deve servir como um
recurso educativo integrado às práticas em sala de aula e ao
desenvolvimento do currículo, fomentando a leitura e facilitando o
acesso à informação. Cabe destacar que, em 2010, O Governo
Federal sancionou a lei n. 12.244, a qual obriga as escolas
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públicas e privadas a criarem uma biblioteca escolar até 2020 e
universalizar o atendimento.
Todavia, a presença de uma biblioteca na escola não
garante o desenvolvimento de ações leitoras ou até mesmo
projetos de incentivo à leitura. É necessária uma articulação entre
sala de aula e biblioteca. Uma relação essencial reconhecida por
diversos documentos oficiais assim como a função da mediação.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que
estão as crianças de 6 a 10 anos, não poderia ser
diferente. Nesta fase, a leitura literária conta em
grande medida com a mediação de professores e
bibliotecários, em atividades de contação de
histórias e de leitura de poemas, que possibilitem a
construção de sentidos por esse leitor que já pode
ler sozinho, mas ainda depende da orientação
daqueles que se encarregam da formação de
leitores (BRASIL, 2014, p.11).

O mediador é a figura que liga o leitor ao livro, à leitura. É
o grande facilitador, o elo entre a criança e a literatura. Na escola,
portanto, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, essa
é uma missão assumida muitas vezes pelo professor. Este
profissional será o grande responsável pelo aprofundamento da
relação entre criança e biblioteca escolar.

2-2 A AÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO LEITORA DA
CRIANÇA
Quando se fala de mediação de leitura não existe uma
figura específica que seja a responsável por tal tarefa. O mediador
pode ser um adulto mais velho da família, um irmão, mas na
escola esse papel cabe, em muitas vezes, ao professor. E para ser
um bom mediador é necessário, antes de tudo, ser um leitor ávido
além de conhecer bem os livros. O conhecimento sobre a literatura
202

disponível no acervo da biblioteca permite indicar o livro certo
para a criança.
O mediador é a pessoa que estimula o leitor a ler
um livro de forma prazerosa. Ao ler ou indicar
uma história para a criança, ele abre uma porta
mágica e oferece a ela a oportunidade de conhecer
outros mundos, viver os costumes de outras
épocas, ou seja, entrar na história e se aproximar
das personagens (ANDRADE, 2014, p.169).

Ler sempre significou uma das mais ricas experiências do
ser humano com o mundo. O homem sempre realizou no decorrer
da história uma leitura do mundo. Ler é um engajamento
existencial e por meio da leitura as pessoas tornam-se mais
humanas e sensíveis. Além de tudo isso, no contexto
contemporâneo, é uma ação imprescindível para o pleno exercício
da cidadania.
É na escola, durante a alfabetização, que esse processo de
aquisição da leitura e escrita é intensificado. Mariana Revoredo e
Renata Junqueira (2011) ressaltam que a leitura é uma forma de
aprendizagem exemplar e reforçam a sua importância para a ativa
participação social e política na sociedade.
As autoras supracitadas defendem que a biblioteca escolar
e a formação de leitores deveriam ser o carro-chefe nos cursos de
formação de professores. Isso porque, embora reconheçam que a
formação do leitor deve se iniciar no seio familiar, a escola
assume essa missão quando essa relação com a leitura na casa da
criança não existe.
Portanto, na escola, o professor pode e deve assumir o
manto de mediador por ser a pessoa capaz de criar e construir
significação para o ato da leitura na criança. Assim, o docente
necessita, obviamente, estar preparado para essa vivência. Algo
que pode ser proporcionado no curso de formação inicial, na grade
curricular, e nos cursos de formação continuada.
Mariana Revoredo e Renata Junqueira (2011) reconhecem
a importância e a dificuldade da missão da docência devido a uma
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série de fatores que influenciam de forma negativa a formação
leitora no Brasil. Entre estes últimos, destacam-se: a má
distribuição de renda; falta de recursos humanos e materiais na
escola, falta de bibliotecas, livros de literatura e acesso à
informática e internet.
Diante desse quadro, percebe-se que a biblioteca escolar
tem uma íntima relação com a ação docente cotidiana no âmbito
da construção leitora da criança na escola que pode influenciar
fora dela. “Acreditamos que formar adultos reflexivos e
conscientes depende do que nos dispomos a fazer para as crianças
de hoje. Ensinar a ler significa muito mais do que instrumentalizar
o sujeito para o exercício do código linguístico” (CAVALCANTI,
2002, p.44).
Esse panorama precisa ser internalizado pelo profissional
professor através da sua práxis pedagógica. Essa autoavaliação é
fundamental para o avanço da situação (nesse caso da leitura),
para desenvolver ações concretas, significativas e efetivas. O que
remete à questão da importância da boa formação inicial.
Nesse sentido, Gatti (2013) tece diversas críticas sobre o
cenário atual da formação de professores no Brasil. Para começar,
cita os currículos fragmentados, a dissociação entre a teoria e a
prática e as avaliações internas e externas precárias dos cursos.
Além disso, esta autora afirma que a formação precisa ser pensada
e realizada a partir da função social inerente à Educação Básica, à
escola e aos processos de escolarização.
Dessa forma, uma formação voltada para a ação
pedagógica com crianças e adolescentes poderia ser colocada em
prática, superando modelos formativos ultrapassados. O campo
ganharia mais profissionais preparados para uma atuação mais
contextualizada, próxima da realidade e das necessidades que cada
contexto social exija.
E uma demanda emergente, no cenário atual mais do que
nunca, é a da formação leitora. Não formar no sentido literário da
palavra, o que supõe o uso de uma fórmula tecnicista única que
pode ser aplicada a toda criança, mas sim construir em cada uma
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delas o sentido da leitura. Nessa demanda, a biblioteca escolar e o
professor na sala de aula têm papeis preponderantes.

3- METODOLOGIA
O presente artigo partiu de uma pesquisa bibliográfica
como base para uma discussão teórica inicial sobre biblioteca
escolar e ação docente na formação leitora da criança na escola.
Utilizou-se desse método de pesquisa para estabelecer e situar
essa relação entre espaço de leitura e docência e sua importância
para a disseminação da leitura no processo educativo formal.
Cervo, Bervian e Silva (2007) lembram que toda e
qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, precisa de um
estudo bibliográfico prévio. Barros e Lehfeld (2012) completam
considerando a pesquisa bibliográfica de grande eficácia porque
ela permite a construção e levantamento de dados científicos
baseados na produção já existente.
O presente método permite ao pesquisador fazer uma
triagem dos tipos de abordagem já utilizadas por outros
estudiosos, assimilando conceitos e explorando aspectos já
publicados. Isso não impede, no entanto, a construção de trabalhos
inéditos que possibilitam o estudo, reflexão e descobertas de
novas hipóteses a serem exploradas.
Evidente que o foco desse estudo foi explorar a relação da
biblioteca escolar no trabalho do professor na sala de aula quanto
à formação leitora do seu aluno. No entanto, isso não impede no
meio do processo que novos caminhos, temas e nuances sejam
destacadas para futuros estudos complementares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois desse estudo, ficou evidente a existência de uma
relação estreita entre biblioteca escolar e a rotina docente em sala
de aula no aspecto da formação leitora das crianças. Um vínculo
intrínseco se essa temática for encarada pelos profissionais
envolvidos, entre estes gestores, de modo sério e competente.
A biblioteca escolar é um bem cultural capaz de
disponibilizar recursos didáticos e acesso à literatura que muitos
alunos de escolas públicas não teriam fora dela. Ela oferece
também ao docente suporte pedagógico para auxiliá-lo no
processo de ensino-aprendizagem e na sua formação continuada.
Esse espaço é fundamental para o êxito de ações e projetos
de incentivo à leitura entre crianças promovidos, sobretudo, por
professores. Sua ausência na escola prejudica o acesso ao artefato
cultural que é a literatura infantil. Portanto, uma escola sem
biblioteca é uma escola que não trata esse item com a seriedade
que ele merece.
Quando se trata da questão de formar um leitor, não quer
dizer simplesmente ensinar a criança a ler, decodificar o texto.
Significa construir nessa criança o sentido da leitura, ou os
sentidos que ela pode adquirir de acordo com a experiência dela.
Aprender a estabelecer relações do texto escrito com outros temas,
com o que não está escrito. Ler as entrelinhas.
Por isso Magda Soares (2004) defende a presença das
bibliotecas públicas e escolares nas cidades, por que elas são
recursos que possibilitam o acesso à cultura, à leitura e ao
letramento. Importantes para crianças em desenvolvimento e
adultos, cidadãos participativos em seus respectivos contextos
sociais.
Cabe ao professor ter a ciência da importância desse
recurso para o desempenhar da sua prática no que diz respeito à
formação do leitor no processo de alfabetização. Justifica-se assim
o apoio de Mariana Revoredo e Renata Junqueira (2011) para a
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inclusão da biblioteca escolar e da formação leitora em larga
escala nos cursos de formação de professores.
É claro que essa discussão deixa evidente outros pontos
que envolvem essa temática, como por exemplo, questões ligadas
ao acervo das bibliotecas, como aquisições e o próprio
aprofundamento sobre a evolução da literatura infantil no Brasil.
Entram também as possíveis formas de mediação de leitura, além,
é claro, da formação docente para tal desafio. Todas essas
perspectivas não abordadas aqui merecem atenção e destaque em
estudos futuros.
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RESUMO:
Reinventar-se e buscar novos caminhos frente aos desafios da
vida, faz parte da jornada de cada ser humano, no processo do
ensinar, orientar e educar não é diferente. Ter o olhar empático e
sensível para com todos deve ser um dinamismo que faça parte da
nossa atuação em todos os aspectos da nossa prática.
Democratização de literaturas tange a discussão do incluir a
respeito de pessoas deficientes no mundo da literatura e no
diálogo não como exemplos por suas dificuldades, mas como
protagonistas que vivem, crescem, e se descobrem como qualquer
ser humano.
Impulsionar a reflexão e a discussão dessa temática é o objetivo
desse trabalho.
Palavras chaves: Inclusão, deficiências, educação, literaturas
democráticas.

ABSTRACT
Reinventing oneself and seeking new paths in the face of life's
challenges is part of the journey of every human being, in the
process of teaching, guiding and educating is no different. Having
an empathetic and sensitive eye towards everyone must be a
dynamism that is part of our work in all aspects of our practice.
Democratization of literature concerns the discussion of including
people with disabilities in the world of literature and in dialogue
not as examples for their difficulties, but as protagonists who live,
grow, and discover themselves as any human being.
To stimulate reflection and discussion on this theme is the
objective of this work.
Keywords:
literatures.
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INTRODUÇÃO
Ouvimos sobre a importância da leitura, a importância de
incentivá-la nos primeiros anos da vida de uma criança e seguir
nesse processo por todo o crescimento, o quanto é importante que
vejam os pais lendo como exemplo representativo para fortalecer
a necessidade e a importância desse ato.
Mas afinal, por que a leitura é tão importante para nós?
Para nosso cérebro? O que afinal ela estimula em nós que a faz tão
importante para nossas vidas?
Áreas de estudos, como a neurociência, têm proporcionado
para nós possibilidades de entendermos como se dá a
aprendizagem no nosso cérebro, como novos estímulos que
proporcionamos a ele constrói a plasticidade neuronal, trazendo
mudanças na área da linguagem, comportamento, nas
interpretações que fazemos do mundo.
A alusão a respeito de democratização de literaturas
propõe outro lado esquecido pelos educadores, pais, profissionais
terapêuticos quanto à reflexão sobre inclusão com aqueles que não
são entendidos como pessoas deficientes.
O quanto falamos a respeito da temática em sala de aula,
em consultórios, no âmbito familiar?
A pessoa com deficiência quando tem acesso as literaturas
que temos e oferecemos conseguem se encontrar em meio aos
personagens como alguém que faz parte da sociedade, não como
alguém a margem dela?
Quantos personagens nos livros de contos infantis que
oferecemos nas salas de aulas, consultórios e em nossas casas têm
autismo, ou dislexia, ou deficiência visual? Como conversamos
com nossos filhos, alunos, pacientes/aprendentes com relação a
não termos preconceito? Explicamos sobre as deficiências e
dificuldades utilizando a nomenclatura da “normalidade” para
aqueles que não têm um CID (código internacional de doença)?
Pontuamos que todos têm dificuldades? Ou democratizamos a
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piedade em vez da conscientização de que ser empático é conviver
com as diferenças, sobretudo, que começam em nós?
A literatura tem papel primordial nas conexões que
fazemos com mundo ao redor, por meio dela entendemos e
construímos
reflexões,
sensações,
memórias
afetivas,
transcendemos como ser humano, este artigo pretende trazer a
reflexão a respeito de democratização de literaturas, o quanto
ainda precisamos avançar nessa missão, evidenciando por meio da
neurociência os benefícios que a mesma agrega em nós que
repercutirá em nossa sociedade quanto formação de valores.

1 NEUROCIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES
A neurociência, que debruça a estudar o sistema nervoso,
suas ligações com toda a fisiologia do organismo, incluindo,
também, a relação entre cérebro e comportamento, funções
sensoriais e motoras, memórias de aprendizagem, comunicação e
linguagem, tem pontuado o quanto a leitura contribui para
ampliação de vocabulário, estímulo de criatividade senso crítico,
novas conexões neuronais, entre outros benefícios.
Stanislas Dehaene, neurocientista francês, em suas
pesquisas ressalta a respeito da reciclagem neuronal, muitos
neurônios têm a capacidade da plasticidade, ou seja, aprender
novas possibilidades que sejam necessárias quando se é
estimulado. Em suas falas e escritas pontua que:
[...] as invenções culturais como a leitura se
inserem nesta margem de plasticidade. Nosso
cérebro se adapta ao ambiente cultural, não
absorvendo cegamente tudo o que lhe é
apresentado em circuitos virgens hipotéticos, mas
convertendo a outro uso as predisposições
cerebrais já presentes. Nosso cérebro não é uma
tabula rasa onde se acumulam construções
culturais: é um órgão fortemente estruturado que
faz o novo com o velho. Para aprender novas
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competências, reciclamos nossos antigos circuitos
cerebrais de primatas (DEHAENE, 2011, p. 20).

Algumas pesquisas realizadas por neurologistas com
ressonância magnética em cérebros em momentos de leitura,
perceberam que no instante desse processo o cérebro faz conexões
neuronais relacionadas a vários tipos de memórias, memória de
curto prazo, longo prazo, memória episódica, declarativa,
semântica, além de raciocínio, percepção, empatia, relacionar
situações presentes no texto lido com sua realidade, reflexão.
Segundo Korbinian Brodmann, neurologista e psiquiatra
alemão, 1868 – 1918, que foi responsável por definir e descrever
que o cérebro é organizado em 52 áreas, nosso cérebro está
dividido em dois hemisférios cerebrais – direito e esquerdo – que
se comunicam entre si, com funções específicas.
A região, no cérebro, responsável pela leitura chama-se
occípito-temporal ventral do hemisfério esquerdo, segundo
Dehaene (2011) quando lemos o cérebro precisa passar por novas
ligações sinápticas (ligações sinápticas diz respeito a comunicação
entre os neurônios onde agem os neurotransmissores, mediadores
químicos, transmitindo impulsos nervosos), que ocorrem em
diferentes regiões.
Nascemos com ligações sinápticas primárias responsáveis
pelas atividades básicas como respirar, enxergar, se alimentar,
entretanto para desenvolvermos outras áreas, secundárias e
terciárias no cérebro, de aprendizagens é preciso, primeiro, haver
a maturação das células e o estímulo de aprendizagem para novas
conexões, que possibilitam a reação biológica em conexão com os
estímulos culturais que somos apresentados e vivenciamos.
Entre outras colaborações que Dehaene (2011) traz com
relação ao estudos de neurociência e leitura, é pontuar onde ocorre
o processamento da decodificação leitura no cérebro, mais de
onze áreas são estimuladas no cérebro em momento de leitura,
algumas delas, por exemplo, são responsáveis pela pronuncia e
articulação, em dar sentido ao que se lê, memórias, entre outras.
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2 DEMOCRATIZAÇÃO DE LITERATURAS E O
COMPROMISSO SOCIAL DA INCLUSÃO
A neurociência tem contribuído de forma efetiva e
assertiva para compreendermos como o processo de aprendizagem
acontece em nosso cérebro e as invocações quanto aos reflexos
dessas aprendizagens em nosso comportamento relacionado com
nosso cotidiano integrado a sociedade da qual fazemos parte.
A partir dessas prerrogativas, entendemos que quanto mais
estimulamos nosso cérebro, mais conexões neuronais acontecem,
mais ampliamos nossa forma de ler e entender o mundo, mais nos
colocamos no lugar do outro – EMPATIA -, mais entendemos o
mundo por outras perceptivas e interpretações.
A democratização de literaturas trata, justamente, do termo
empatia, da reflexão sobre comportamento, das possibilidades
diferentes de ler o mundo, muitas vezes, maneiras essas arraigadas
pela falta de informações, ou informações alicerçadas em
preconceito.
Democratizar é propiciar vertentes reflexivas dentro das
literaturas narrativas de todas as faixas etárias com a presença de
protagonistas, antagonistas, coadjuvantes personagens que fazem
parte do nosso dia a dia, que tenham dificuldades acentuadas,
deficiências, transtornos, síndromes, todavia não deixam de viver,
de superar suas dificuldades, de estarem na vida e no dia a dia de
todos nós, diante disso alemos a interrogativa da suspensão em
nossas reflexões e literaturas de assuntos como esses.
Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para
ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos
isso ou aquilo. Somos programados, mas, para
aprender. A nossa inteligência se inventa e se
promove no exercício social de nosso corpo
consciente. Se constrói. Não é um dado que, em
nós, seja um a priori da nossa história individual e
social.“ — Paulo Freire Política e educação:
ensaios – Pg.104,
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Quando um sujeito tem acesso somente a livros,
informações, diálogos, em que os protagonistas pertencem apenas
a um tipo de classe social, biótipo, como se houvesse um mundo
paralelo, entende-se que não se oferece a ele a possibilidade de
ampliar conhecimento de outros mundos, acessar outras culturas,
o diverso existente em nossa realidade.

3 PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM
ALICERÇADAS EM DEMOCRATIZAÇÃO DE
LITERATURAS
Quem lida com a realidade do diverso desde pequenino
não terá estranheza diante de uma rampa de acessibilidade, de um
colega autista que precisa sair para dar uma caminhada pela escola
mais vezes do que ele, de uma colega que precisa ter uma prova
impressa em fonte 14 porque tem dislexia e que ler textos longos,
para mesma, é difícil, algo que não é para uma criança que não
tem o transtorno de leitura e escrita – dislexia.
Ter contato com diverso permite que se perceba que o “eu”
faz parte desse diverso não por ser perfeito, mas por ter também
suas limitações sendo elas amplas ou não, que esse universo não é
paralelo ao meu porque eu estou nele tanto quanto uma pessoa
deficiente visual ou com TDAH, por exemplo.
A BNCC – Base Nacional Comum Curricular –
documento normativo para todas as redes de ensino e suas
instituições públicas ou privadas, sendo uma referência
obrigatória de elaboração dos currículos escolar, prevê em suas
competências gerais no nono parágrafo:
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
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saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.
(COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA BNCC – Base Nacional Comum
Curricular -2018).

Ressignificar a prática da produção textual, das narrativas,
das reflexões, das conversas, das brincadeiras em sala de aula, em
consultório, no âmbito familiar em momentos de conversas é um
convite para se repensar como lidamos verdadeiramente com a
ideia da inclusão. Dar acesso à sala de aula para uma pessoa
deficiente não necessariamente é democratizar aprendizagem,
sabemos e discutimos os avanços e retrocessos, ainda, no século
XXI na área da educação inclusiva, mas se deixa de lado a
orientação, a quebra de paradigmas construídos sobre
preconceitos, não se olha para o estudante sem laudo e o convida a
refletir sobre suas dificuldades e sobre o olhar empático, e o
porquê de tê-lo, sem preconceito para com o colega ao lado.
Paulo Freire (1988) nos sinala em seus textos que a leitura
do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, as conexões
memoráveis vêm à tona em nossa formação quanto ser humano,
antes mesmo das palavras, portanto, a leitura é mais um meio de
estimular e consolidar a ampliação de interpretação de
possibilidades que oferecemos aos nossos filhos, alunos e
pacientes.
Lev Vygotsky, psicólogo (1896-1934) que morreu há mais
de 70, deixou-nos estudos de grande prevalência muito utilizados
na área da educação, discorreu em suas obras sobre a
compreensão do homem que se forma em contato com a
sociedade e o arredor, em uma formação dialética, ou seja, o
homem modifica o meio e o meio modifica o homem, em que bem
resume Vygotsky, "Na ausência do outro, o homem não se
constrói homem".
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CONCLUSÃO
Não é possível haver conscientização significativa
enquanto à inclusão e pessoas com deficiências forem apenas
lembradas para exemplificar a temática sobre o assunto, não é
possível demolirmos as barreiras do preconceito se nos
enxergarmos sempre na perspectiva da normalidade e sendo
assim, vivermos em um mundo a parte em nossas possibilidades
de manifestações por meia da arte, reflexões e literaturas, na
tentativa humana quanto à ressignificar o sentido da vida, sem
democratizarmos a participação efetiva de todos nesses
segmentos.
Enquanto não repesarmos sobre as temáticas que trazemos
ou adaptamos em manifestações de escritas, reflexões, entre
outras, nos âmbitos de aprendizagens e nos lares, inclusão será um
assunto restringido, quanto mais falarmos a respeito de inclusão
menos teremos que desmistificar ideias impostas e conversarmos
sobre preconceito, mais poderemos falar em novas ações,
ampliações em maneiras de ler o mundo e entendermos
extensivamente o outro, para se consolidar o processo de
civilidade verdadeira entre nós.

218

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaof
inal_sit
DEHAENE, STANISLAS - Os neurônios da leitura - 2011 – Editora
Penso
FREIRE, PAULO Política e educação: ensaios - Página 104, Paulo
Freire - Cortez Editora, 1993, 119 páginas.
Jornal.usp.br/atualidades/telencefalo-e-a-principal-divisao-do-cerebro/
MACHADO, ANGELA – Neuroanatomia funcional – Editora Atheneu
– 2013
periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers/article/view/
VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. Trad. Jefferson Luiz
Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999
www.Kenhub. com/ pt/dashboard
www.scielo.org

219

220

Digital Object Identifier (DOI): 10.38087/2595.8801.41

DESAFIO E PERSPECTIVAS
NO PROCESSO DE ENSINO
DO ESTUDANTE DA EJA
Rejane Aparecida de Oliveira
Co autor Walto Luiz da Silva
Aluna Centro Universitário

221

222

RESUMO
Este artigo tem como objetivo abordar e analisar quais são
os desafios encontrados no processo de ensino aprendizagem do
estudante da EJA, onde o aluno em qualquer modalidade de
ensino, nem sempre vai à escola para cumprir com uma obrigação,
mas sim para agregar conhecimentos para sua vida profissional e
em especial estes estudantes. Por estarem vários anos fora da
escola já vêm com um comprometimento maior, porém o desafio
quanto à aprendizagem é muito grande. O percurso metodológico
constou de uma revisão bibliográfica sobre o tema, a partir de
consultas em livros, revistas e artigos científicos, com ênfase na
discussão sobre a educação e a responsabilidade da escola no
aprendizado dos jovens adultos.
Palavras-Chave: Aprendizagem, Desafios, EJA
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1- INTRODUÇÃO
Os adultos não se diferenciam do perfil dos jovens no
tocante a frequentarem a escola depois de uma longa jornada de
trabalho, em busca de um sonho abandonado por motivos que vão
desde os pais e esposos que não permitiam que estudassem, pois
achavam que não havia necessidade, até as mulheres pela urgência
de sustento dos filhos, que em muitos casos ficam grávidas na
adolescência e com isso abandonam os estudos, retornando anos
mais tarde à escola.
Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão
sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais.
Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens
isolados (...). Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito
e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que,
refletindo sobre suas condições espaços-temporais, introduz-se
nelas, de maneira crítica. (FREIRE, 1979)
No pensamento de Freire, é necessário que o homem não
somente esteja na realidade, mas esteja com ela, pois assim poderá
desenvolver relações contínuas.
Esses estudantes, na sua maioria, carregam marcas
profundas de desigualdade social. São homens e mulheres que,
com sua experiência histórica, política, cultural e social, retornam
à escola para darem continuidade a seus estudos, uma vez
interrompidos ou negado pela necessidade de sobrevivência. E o
professor, disseminador do conhecimento, poderá auxiliá-los
utilizando-se de metodologias modernas (FREIRE, 1996), bem
como trabalho em grupo, estudos de casos, fazendo com que os
mesmos compreendam o que está sendo ensinado com sua
experiência de vida.
Essa concepção de educação traz o trabalho para a posição
central, analisar o processo histórico da constituição do homem,
perceber as relações pertinentes ao trabalho e, dentre elas, a
educação formal como uma das possibilidades de preparação para
o trabalho no capitalismo.
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O capitalismo vive um novo padrão de acumulação
decorrente da globalização da economia e da reestruturação
produtiva, que passa a determinar um novo projeto educativo para
os trabalhadores, independentemente da área, das atribuições ou
do nível hierárquico em que atuem, pois vivemos na era da
globalização, onde novas exigências de competitividade é um
fator marcante.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
2-1 CONCEPÇÃO DE ENSINO E O MUNDO DO
TRABALHO
A EJA tem suas raízes no período colonial onde os
religiosos propiciavam uma educação missionária, numa
perspectiva de evangelização, conduta comportamental e os
ensinamentos necessários para a sustentação da economia colonial
(1500 – 1822).
Nos dias atuais o ensino na EJA requer um novo pensar
acerca das políticas educacionais e das propostas de (re)inclusão
desses discentes nas redes de educação pública no Brasil, onde
alfabetizar é somente a primeira parte do processo, pois para uma
pessoa adulta retornar seus estudos, o desejo maior é o de se
preparar para o trabalho, ter autonomia e de ser um bom
profissional.
Promover o ensino do trabalhador-estudante na EJA não é
tarefa fácil, pois se sabe que eles carregam consigo uma série de
experiências, de vivências que não são sistematizadas, mas de um
grande valor para enriquecer seu aprendizado. A grande maioria
desses alunos retorna à escola novamente porque a necessidade
social e a demanda do mercado de trabalho os obrigam a se
atualizarem para continuarem exercendo um cargo profissional
ou, até mesmo, mudarem de profissão. Enfim, são pessoas que
retomam o que lhes foi negado pela necessidade de sobrevivência,
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cujas contradições, ao longo da história, apontam a educação
formal como direito de todos e, ao mesmo tempo, as condições
reais muito cedo são para eles obrigação de prover sua
subsistência.
A diversidade em sala de aula é um dos desafios
enfrentados por esses alunos, pois implica diretamente no ensinoaprendizagem. Uma das queixas são as dificuldades encontradas
em algumas disciplinas, que para eles são difíceis. Um exemplo à
matemática, que para muitos é um bicho de sete cabeças, mas por
esse motivo o professor deve ser dinâmico, desenvolver o
conhecimento e a habilidade de cada aluno envolvendo-o em
exemplos práticos do seu dia a dia, mostrar que essa e outras
disciplinas são importantes para sua formação, favorecendo o
diálogo entre sua visão de mundo e do aluno, caracterizando o
processo educativo como a reflexão sobre os conhecimentos, que
estão em constante transformação, onde tanto o professor quanto o
aluno estejam permanentemente em processo de aprendizagem.
È necessário rever os saberes escolares apropriados à vida
adulta, as habilidades de leitura, escrita, comunicação, cálculo, os
saberes científicos sobre a natureza e a sociedade, mas não
tratados de maneira infantilizada. Constantemente tem que ser
perguntado que saberes sociais é apropriado, como articulá-los
com as experiências dos alunos e como incorporar nos processos
de aprendizagem as vivências socioculturais, cognitivas,
comunicativas desses jovens e adultos. O que implica o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que valorizem suas
experiências e seus conhecimentos prévios e considerem o vínculo
entre educação, trabalho, práticas sociais e culturais. (ARROYO,
2006).

2-2 FORMAÇÃO DO TRABALHADOR
No período imperial, a primeira Constituição de 1824,
assegurou no campo da lei, a formação denominada “primária e
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gratuita para todos os cidadãos”. Sob influência europeia, tornouse uma constante nas constituições brasileiras, mesmo que
somente no campo da lei. A formação do trabalhador neste
período contou com as academias militares, entidades
filantrópicas e liceus de artes e ofícios. (MAFREDI, 2003)
Na Primeira República, a Constituição de 1891 consagrou
a ideia de responsabilizar as Províncias e os Municípios pelo
ensino básico. Dessa forma, continuava consolidada a formação
para um grupo minoritário, as elites, impedindo uma educação
ampla, onde todos teriam direito ao ensino básico, já que as
Províncias apresentavam fragilidade econômica, além de ficarem
à mercê da política das oligarquias regionais. Nesta Constituição
também foi marcada pela exclusão de adultos analfabetos nas
eleições e que, nesse período, a grande maioria da população
adulta não sabia ler nem escrever, onde muitos não podiam
exercer seus direitos.
Na década de 1930, a Educação de Jovens e Adultos
aparece de modo explícito na primeira Constituição do Governo
de Vargas.
O marco na história da EJA no Brasil ocorreu no ano de
1958, com o “Seminário Regional de Recife”, evento preparatório
para o “II Congresso Nacional da Educação de Adultos”. Nele, o
educador Paulo Freire chamou a atenção para a necessidade de
revisão dos métodos e processos educativos até então adotados, na
perspectiva de assegurar uma maior participação do educando no
seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, propunham-se
discussões, trabalhos em grupos e a utilização de recursos
audiovisuais, a fim de que fossem suscitadas reflexões sobre a
importância da construção de seu próprio conhecimento.
Diante das grandes mudanças geradas no mundo do
trabalho pela reestruturação capitalista, o debate em torno da
formação do trabalhador ganhou força nos mais diferentes setores
da sociedade. As discussões sobre o “novo trabalhador” não se
restringiram apenas nos detentores do capital, mas difundiram-se
amplamente nos setores mais organizados da sociedade.
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Por meio do trabalho, o ser humano constrói sua própria
história, reunindo conhecimentos científicos e transformando
concretamente o meio ambiente e a sociedade.
O trabalho assim como na sociedade, deve ser
transformado, e é no processo dessa transformação onde o
indivíduo atual alcançará sua verdadeira dimensão humana. A
função pedagógica do trabalho material, como a da sociedade em
geral, não depende apenas das condições em que é dado ao
homem, mas também, sobretudo da luta dos homens contra essas
condições. Uma vez mais, a relação pedagógica homem-ambiente
não é unidirecional, mas dialética. (ENGUITA, 1993).
O estudante da EJA, com sua formação interrompida, em
geral, insere-se no mercado de trabalho muito cedo, enfrenta
situações precárias de condições de trabalho e baixos salários.
Atualmente com o avanço tecnológico muitos desses estudantes
não têm conhecimento quanto ao uso de computadores e ao
chegarem ao ambiente escolar, eles percebem que a didática dos
professores e os recursos por eles utilizados mudaram.
Deparando-se com novas tecnologias, assustam-se e sentem
grandes dificuldades de adaptação.
O mundo vive uma revolução tecnológica que traz como
bagagem a transformação do pensamento, da ação e do
comportamento. Presencia-se a criação de um novo cenário
mundial.
No princípio, alguns alunos da EJA em especial os de mais
idade têm resistência ao novo, em especial as aulas de
informática, por acreditarem ou pensarem que não lhes seria útil,
já que estão “velhos” para aprender manusear o computador e que
não seriam capazes de utilizar tal ferramenta. Muitos se sentem
inseguros, apresentam dificuldade de coordenação motora ao
segurar o mouse, ao teclar, não conseguem ler as letras de fonte
pequenas, e ficam envergonhados de solicitar constantemente a
atenção do professor. Para muitos é um instrumento novo, que
lhes traz medo, e ao mesmo tempo proporciona-lhes satisfação.
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Ao contrário desses alunos de mais idade, os mais jovens,
mesmo sem nunca terem tido contato anteriormente com o
computador, sentem-se mais eufóricos, querem usar a internet.
Com base nas pesquisas realizadas, foi possível evidenciar
que os jovens e adultos buscam pela sobrevivência, vivem numa
jornada dupla entre o trabalho e a escola, onde o motivo que os
levaram a deixar os estudos são os mesmos do retorno, onde pelo
sustento da família acabam ingressando ao trabalho muito cedo.
Porém, após alguns anos, veem nos estudos um caminho para
melhorarem seus salários e sua profissão e que por conta do
avanço tecnológico e da economia têm feito com que sintam a
necessidade de retornar à sala de aula para aprimorar seus
conhecimentos adquiridos ao longo da vida.
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RESUMO
Frente à dimensão da tarefa docente de reinventar-se para
criar soluções urgentes para os problemas de ensino e
aprendizagem em educação remota, reescrevendo currículos
(inclusive os ocultos), onde múltiplos atores e diferentes ideias
eram expostas, este trabalho tem como objetivo promover a
reflexão sobre as contribuições das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) no desenvolvimento de web
currículos em tempos de pandemia. Com objetivos exploratórios,
nossa pesquisa aplicada buscou os conhecimentos a fim de
responder questões sobre o diagnóstico do acesso e uso da
tecnologia; respostas do poder público frente ao distanciamento
social; como alcançar a qualidade e a equidade nesse panorama
diverso e contribuições da neurociência. Para impulsionar a
discussão dos atores da educação pública brasileira na
contemporaneidade levantamos panoramas e intervenções na
escola e fora dela.
Palavras chaves: Pandemia, Tecnologias digitais, Educação,
Neurociência e Inclusão

ABSTRACT
In light of the dimension of a teacher’s responsibility to
reinvent themselves in order to create urgent solutions to the
issues of teaching and learning in remote education, rewriting
curriculums (including the environmental aspects of a
school/teaching institution), where multiple agents and different
ideas were exposed, this article intends to promote reflection
about the contributions of digital information and communication
technologies in the development of web curriculums amidst a
pandemic crisis. Through an exploratory perspective, our applied
research sought the necessary data to answer questions about the
diagnosis of access and usage of technology itself; responses
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given by the State regarding social distancing; how to achieve
quality and equity in the current educational and social
circumstances and the contribution of neuroscience. Discussing
the roles of brazilian public education agents in contemporaneity
we brought up data surveys and interventions in and out of
schools.
Keywords: pandemic, digital technologies,
neuroscience and inclusive education
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education,

INTRODUÇÃO
A inclusão de novas tecnologias no processo de
aprendizagem, dilema enfrentado por todos os profissionais da
educação, em maior ou menor grau, é um dos maiores desafios
que o século XXI trouxe para os educadores. Existe uma gama
diversa de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs),
desde aulas em ambiente virtual e estudo de robótica até jogos
eletrônicos de caráter lúdico. A realidade das salas de aula
brasileiras, entretanto, traz à tona dúvidas de como incluir e gerir
tais tecnologias no aprendizado dos estudantes, além de fazer
necessária a reestruturação do papel desempenhado pelo educador
na construção do conhecimento.
Há desconfiança e resistência de parcela dos docentes, que
questiona a eficácia de TICS, visto que a dificuldade de acesso às
ferramentas tecnológicas e/ou à Internet ainda acomete números
significativos de alunos brasileiros e torna-se um filtro excludente
de quem consegue ou não se integrar ao ensino online.
Neste momento de pandemia do Covid-19, o isolamento
social e confinamento dos discentes e docentes, enfrentados por
escolas e universidades, desafiam o sistema educacional a
adequar-se ao uso das TICs. O preparo ou falta dele pelas
instituições e seus profissionais tem impactos ainda não
mensuráveis, cuja profundidade só poderá ser observada e
estudada integralmente ao final desta conjuntura. Preza-se, então,
a continuidade dos estudos iniciados presencialmente, para que
não haja uma interrupção brusca de ensino-aprendizado e
experimentos, tentativas, acerca de aplicativos e plataformas já
existentes no cenário educacional, para adaptá-los à circunstância
excepcional causada por esta crise global.
Diante de tal panorama, propõe-se neste artigo a reflexão
sobre o uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) e sua aplicação prática no contexto
educacional brasileiro, novas formas de gerar engajamento no
aprendizado pelos alunos; a contribuição da neurociência no
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entendimento da funcionalidade das tecnologias e práticas
educativas desafiantes, estas evidenciadas pelo momento de
pandemia, levando o profissional da educação a novas formas de
lecionar, para que sua atuação seja mais significativa, consistente
e contextualizada com a vida cotidiana do estudante do século
XXI.

1- PANDEMIA E O DESAFIO DO PROFESSOR
COM USO DAS TECNOLOGIAS
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)
como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em
todos os continentes e entre recomendações gerais para evitar o
pico de maior transmissibilidade, uma série de orientações foram
dadas à população, entre elas ações de redução de deslocamento
laboral e estudantil.
Na Educação, tais medidas significam, em linha geral, o
fechamento de escolas públicas e particulares, com interrupção de
aulas presenciais. Já são 91% do total de alunos do mundo e mais
de 95% da América Latina que estão temporariamente fora da
escola devido à Covid 19.1
Diante de panorama tão complexo, nenhum país tem uma
solução simples e adequada, surgindo uma diversidade muito
grande de caminhos e estratégias. No Brasil, suas redes públicas e
privadas interromperam o funcionamento das escolas transferindo
aulas presenciais para formatos a distância2, obrigando-os a dar
respostas originais, repensando os próximos passos nesta situação
emergencial. Divulgado dia 03 de abril, o estudo (Cieb, 2020) teve
respondentes de 3.032 Secretarias de Educação de todo o Brasil,
dos quais 3.011 municipais (54,5% do total nacional) e 21
estaduais (77,8% do total nacional). Nele, a opção mais
contundente foi o da disponibilização de plataformas online, aulas
ao vivo em redes sociais e envio de materiais digitais aos alunos,
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mas há muitas estratégias apesar do pouco tempo que tiveram para
se preparar, conforme gráfico anexo. Fig. 1 e 2
Sem desejar esgotar as discussões sobre o assunto,
levantamos questões para a reflexão conjunta neste processo a ser
ressignificado e reexaminado. Para enfrentarmos a atual
circunstância, o marco conceitual Four in Balance (Kennisnet,
2016) pode ser capaz de orientar gestores públicos.
Esse
modelo indica que, para que as tecnologias educacionais gerem,
efetivamente, os impactos citados, devem ser implementadas
contemplando, de forma equilibrada, elementos humanos –
constituídos pelas dimensões visão e competência – e elementos
técnicos – dimensões conteúdos e recursos digitais e
infraestrutura. É possível mencionar uma quinta dimensão,
referente à gestão, englobando currículo, avaliação e pesquisa.
1.

Etapa preparatória: diagnóstico do uso da tecnologia na rede
de ensino estadual e municipal;

2.

Construção da visão: construção da visão compartilhada sobre
como a inovação e a tecnologia podem promover a qualidade
e a equidade da educação no Estado/ Município a curto,
médio e longo prazo;

3.

Definição de prioridades: definição de 3 a 5 macro
prioridades para um plano de inovação e tecnologia
educacional, por meio de ferramenta on-line;

4.

Detalhamento de ações: detalhamento das ações a serem
desenvolvidas dentro das prioridades definidas, utilizando-se
a ferramenta desenvolvida;

5.

Validação: validação do plano com atores-chave do governo e
da sociedade civil, tendo como base o diagnóstico detalhado
para a volta às aulas presenciais;

Seja qual for a estratégia escolhida para o ensino a
distância, esta deve mitigar as condições heterogêneas de acesso e
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desempenho dos estudantes. Fig. 3 Avaliar se os recursos
tecnológicos que já estão à disposição dos alunos podem indicar a
necessidade de se disponibilizar internet às comunidades mais
vulneráveis durante a situação de distanciamento social, bem
como diagnosticar as disparidades sociais no Brasil, que existem
não só entre redes de ensino, mas também entre alunos da mesma
rede, escola ou, até mesmo, sala de aula.
Ressaltando que ensino a distância não é sinônimo de aula
on-line, resta-nos a estimulação de aprendizagens de maneira
remota, que se bem estruturadas, podem cumprir sua função
paliativa, já que diante do cenário emergencial, caberíamos
escolher entre termos “aulas a distância” ou “não termos aulas”.
Diante disso, a similaridade de experiências de países que
fecharam as escolas por longos períodos devido a situações de
guerra, crises de refugiados, desastres naturais e epidemias sob o
argumento do poder público de que não é possível chegar a todos,
só aumentaram as desigualdades iniciais. (Kamenetz, 2020).
Atuação dos professores é central, ainda que a distância.
Mesmo em atividades mais estruturadas na modalidade Educação
a Distância (EaD), têm suas limitações e, com efeito, não
conseguirão substituir a experiência escolar presencial, em
particular, quando aplicadas em escala na Educação Básica. A
literatura baseada em evidências mostra que alunos que têm
atividades totalmente à distância aprendem menos do que aqueles
com a vivência presencial nas escolas, mesmo levando em conta
outros fatores que poderiam afetar o desempenho acadêmico.
(Barbour (2019), CDE (2010), CREDO (2019), CREDO (2015),
Zhou, L.et. al. (2020). * Diante disso, a Undime (2020)
recomenda que, no âmbito do Ensino Fundamental, o uso de
atividades a distância deve ser feito, em um primeiro momento,
como complementar, para que se possa ter monitoramento sobre
sua eficácia e efetividade. Após essa avaliação, o uso do ensino
remoto em caráter substitutivo às aulas presenciais deveria ser
considerado apenas para os Anos Finais do Ensino Fundamental.
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Nossa alternativa é fazer o melhor uso do ensino à
distância possível, avaliando nas estratégias, os riscos e ganhos
educacionais deste momento. Apoiar os professores no processo
ensino-aprendizagem e desafio imposto que vai além do uso da
tecnologia é mister.
Na dialogia do processo educativo buscamos exemplos
positivos que utilizem tecnologias educacionais para eficaz efeito
na aprendizagem, com possibilidades de individualização do ritmo
de aprendizagem para cada aluno, maior engajamento das crianças
e dos jovens com as atividades pedagógicas (“gamificação”) e a
obtenção de grande quantidade de dados e informações, em curto
espaço de tempo, sobre o aprendizado de cada estudante. 9
Estamos diante de inúmeras possibilidades:
O computador ligado em rede atua como um
telefone, ao oferecer comunicação pessoa-a-pessoa
em tempo real; como uma televisão, ao transmitir
filmes; um auditório, ao reunir grupos para
palestras e discussões; uma biblioteca, ao oferecer
grande número de textos de referência; um museu,
em sua ordenada apresentação de informações
visuais; como um quadro de avisos, um aparelho
de rádio, um tabuleiro de jogos e, até mesmo,
como um manuscrito, ao reinventar os rolos de
textos dos pergaminhos. Todas as principais
formas de representação dos primeiros cinco mil
anos da história humana já foram traduzidas para
o formato digital.” (MURRAY, 2003, p.41)

Mas o efeito principal que devemos buscar neste momento
ímpar, credencio à paráfrase de BLIKSTEIN de nosso educador
maior, Paulo Freire: Educação é sobretudo diálogo, é sobretudo
como aprender a mudar o mundo. E nesta tarefa hercúlea, menos
conteúdo, e mais espaço para esperançar um mundo melhor.
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ANEXOS

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

2- REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TICS)
As imensas transformações pelas quais a sociedade
contemporânea vem passando com o processo de globalização, faz
com que os paradigmas tradicionais de Educação sejam alterados
à medida que a tecnologia torna-se presente na nossa vida
cotidiana. Com o advento do confinamento, o qual a população
mundial está vivendo devido à pandemia do Coronavírus, houve
também alteração na rotina de muitas pessoas no planeta, entre as
quais, professores e alunos, que estão tentando se adequar ao
fechamento de escolas e buscando novas formas de lecionar e
aprender. É um grande desafio para todos e a educação aliada à
tecnologia pode transformar e criar novos conceitos e realidades a
partir deste novo mundo globalizado.
Como tecnologia e globalização são inseparáveis,
consequentemente o atual contexto educacional está sujeito a
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sofrer diversas alterações no processo de aprendizagem, levando
professores a repensarem suas estratégias, práticas e modos de
desenvolver seu trabalho, além de precisarem estar ligados a uma
nova realidade na qual muitos estudantes já estão inseridos há
algum tempo. É extremamente importante que haja uma reflexão
sobre o crescente uso de recursos tecnológicos na educação, já que
a economia mundial também precisa de tecnologia, e para isso,
faz-se necessário que tanto professores como estudantes estejam
“conectados” e preparados para utilizarem tais recursos de forma
consciente, pois os atuais alunos serão os futuros profissionais do
mercado de trabalho que está cada vez mais exigente e todos os
envolvidos no processo de aprendizagem precisam adequar-se a
tais exigências.
Diversas pesquisas apontam que muitos projetos
educacionais vêm sendo criados visando a uma aprendizagem
significativa e eficaz, com contextualização de conteúdos
associados à realidade dos alunos, a fim de que esses alcancem
sua emancipação e a conquista da autonomia. Para isso, é
essencial que o exercício do profissional docente também sofra
um grande impacto para que haja a compreensão de como a
tecnologia pode influenciar na vida cultural e econômica de toda a
população, sendo fundamental, a nova realidade educacional e
globalizada deva se ancorar na cultura cotidiana do aluno, o qual
está cada vez mais conectado ao mundo tecnológico.
Como os alunos acessam uma infinidade de informações,
inclusive de outras culturas, em questão de segundos, eles
conseguem compartilhar tais informações em diversos tipos de
mídias e acabam criando sua própria opinião e uma nova realidade
frente ao mundo contemporâneo. Esta consequente mudança de
atitude por parte dos estudantes implica também na necessidade
de que o professor repense sobre sua prática educativa e não seja
tão resistente e preconceituoso em relação às novas formas de
comunicação, uma vez que não há mais como regular o aluno, que
não fica mais alienado em relação ao que acontece a sua volta,
pois esse está conectado ao mundo digital frequentemente.
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Como a tecnologia passou a ter um grande valor na
sociedade atual, as estruturas culturais passaram a ter um novo
molde, onde a distância e o tempo estão cada vez mais encurtados
entre as pessoas neste universo globalizado. Com isso, poderá o
profissional docente ser o principal personagem a construir novos
conceitos, transformando realidades através da educação com uma
aprendizagem mais significativa e reinventando sua prática
pedagógica.
Mesmo sendo resistente ao mundo midiático e tecnológico
e estando distante em relação aos seus alunos no que tange ao
conhecimento digital e virtual, o professor dispõe muitas vezes de
recursos que podem reverter situações desfavoráveis, superandose e propondo diversas estratégias de ensino com uso da
tecnologia, sendo um mediador, aliando-se ao seu aluno de forma
dialógica e trocando informações e experiências sobre o uso da
tecnologia na rotina diária de cada um. Como os estudantes de
hoje são conhecidos como “nativos digitais”, diferentes de seus
professores, que nasceram em uma época em que o mundo digital
ainda não fazia parte da realidade docente, tais estratégias podem
fazer com que haja uma um melhor compreensão de mundo por
parte dos alunos, podendo estes, então avaliar por que gostam ou
não de determinadas coisas, e através de uma olhar crítico,
tomarem decisões e terem uma maior consciência da importância
de sua participação na sociedade.
O professor, portanto, deve ser o grande transformador
deste novo mundo, onde o conhecimento não está mais limitado e
preso a uma sala de aula com mesas e cadeiras enfileiradas, lousa
branca, algumas vezes, com um projetor multimídia e sem
interação dos estudantes, além de problemas como a escassez de
recursos, falta de acesso à internet que podem influenciar na
qualidade da aprendizagem. É de suma importância ressaltar que
através de smartphones e tablets, por exemplo, as redes sociais e
diversos aplicativos educacionais, podem ser acessados e
compartilhados, facilitando a vida de professores e alunos no
processo educacional.
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Por conseguinte, graças à globalização, muitas
informações e ferramentas tecnológicas, que antes eram
desconhecidas e agora neste confinamento que vivemos, novas
ideias e estratégias de ensino poderão surgir, fazendo com que
professores sejam menos resistentes e busquem a importância e o
potencial dos recursos tecnológicos disponíveis além de criar
soluções, transformando e padronizando ferramentas para
compartilhar conteúdos, corrigir trabalhos, entre outros. Sendo
assim, o profissional docente terá condições de lecionar de forma
mais significativa, mais consistente e contextualizada com a vida
cotidiana do aluno e capaz de transformar a realidade na
construção do conhecimento.

3 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E SUA
RELEVÂNCIA
Inúmeras pesquisas tem procurado salientar com relação à
qualidade da educação, nos últimos anos, no Brasil. Torna-se
impossível falarmos dela, sem falarmos sobre questões
intimamente ligadas, como por exemplo, a formação continuada
dos profissionais da educação. A formação teórica e prática do
docente contribuirá para uma melhora significativa na qualidade
do ensino, visto que, são as transformações sociais que
contribuirão para a renovação do mesmo.
Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para
ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos
isso ou aquilo. Somos programados, mas, para
aprender. A nossa inteligência se inventa e se
promove no exercício social de nosso corpo
consciente. Se constrói. Não é um dado que, em
nós, seja um a priori da nossa história individual e
social.“ (Paulo Freire - Política e educação:
ensaios - Página 104).
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Na perspectiva de uma educação mais eficaz para todos,
PERRENOUD (2000) afirma que organizar e dirigir situações de
aprendizagem deixou de ser uma maneira ao mesmo tempo banal
e complicada de designar o que fazem espontaneamente todos os
professores. Essa linguagem acentua a vontade de conhecer
situações didáticas ótimas, inclusive e principalmente para os
alunos que não aprendem ouvindo lições. As situações assim
concebidas distanciam-se dos exercícios clássicos, que exigem
apenas a operacionalização de um conhecimento. Permanecem
úteis, mas não são mais o início e o fim do trabalho em aula, nem
tampouco a aula magistral, limitada a funções precisas.
Como falar em qualidade, se os profissionais da área da
educação não são respeitados, se as escolas estão sucateadas e se
os alunos não têm o devido compromisso e responsabilidade com
a sua educação. O que notamos claramente é um sistema de
ensino que fracassou e que busca uma qualidade através de suas
mudanças. O governo, a escola, a família, o professor e o aluno
tem sua parcela de culpa, visto que todos fazem parte do mesmo
sistema educacional.
Diante desses desafios a escola precisa ressignificar os
saberes principalmente em relação à formação de professores
dando-lhes condições propícias para que possam construir
conhecimento sobre os aspectos dos artefatos digitais e
compreender as perspectivas educacionais subjacentes e as
diferentes aplicações da tecnologia e de como e o porquê integrar
as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no
currículo e na prática pedagógica.
As tecnologias proporcionam uma imensa variedade de
possibilidades em sua utilização em sala de aula. A partir da
consequência dessa realidade, tem que se repensar na "escola", de
olhar novas formas de pensar e de viver a realidade e, em especial,
preocupar-se em saber como o professor atua em sua profissão,
como as escolas se redimensionam, como as agências formadoras
se adequam à contemporaneidade, procurando compreender como
os membros dessa comunidade escolar se posicionam e se
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definem como "investigadores", frente aos fenômenos que se
apresentam.
Para Moran (2004), antes o professor só se preocupava:
com o aluno em sala de aula. Agora, continua com o aluno no
laboratório (organizando a pesquisa), na Internet (atividades à
distância) e no acompanhamento das práticas, dos projetos, das
experiências que ligam o aluno à realidade, à sua profissão (ponto
entre a teoria e a prática). Antes o professor se restringia: ao
espaço da sala de aula, agora precisa aprender a gerenciar também
atividades à distância, visitas técnicas, orientação de projetos e
tudo isso fazendo parte da carga horária da sua disciplina, estando
visível na grade curricular, flexibilizando o tempo de estada em
aula e incrementando outros espaços e tempos de aprendizagem.
Nessa perspectiva o ciberespaço vai além das informações
comunicadas, tornando-se um ambiente gerador de inúmeras
possibilidades interativas, um espaço de socialização, de
colaboração, de redescobertas de identidade e de reorganização
das informações do conhecimento.
Tendo em vista que, ser educador no século XXI é mais do
que transmitir informações, traz constantes desafios e instiga a
repensar cotidianamente a prática pedagógica, faz-se necessário
promover a formação continuada do corpo docente, pois na
educação, a prática pedagógica só será eficaz quando houver
construção e participação de todos.

4 - NEUROCIÊNCIA, TECNOLOGIA E
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
É sabido sobre a importância e a relevância significativa
que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), agregadas à aprendizagem traz e nunca foi tão necessário
a utilização das mesmas considerando o tempo que estamos
atravessando com o advento da Pandemia.
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Atrelado, temos, cada vez mais, os estudos oriundos da
neurociência que contribuem relevantemente para educação como
suporte de direcionamento para uma prática com êxito, no sentido
de orientar a forma de como estabelecer uma metodologia que
estimule e atenda os diversos sistemas neuronais relacionados à
visão, audição, cinestésico e digitais.
Neurociência redireciona nossa visão quando falamos, por
exemplo, em neuroplasticidade, capacidade do sistema nervoso,
composto pelo cérebro, medula espinhal e os nervos periféricos,
de adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo
do desenvolvimento neuronal e quando sujeito a novas
experiências. O momento que atravessamos agora, por exemplo,
de Pandemia é oportuno para entendermos o processo de
plasticidade, como se dá no cérebro, uma vez que precisamos
repensar práticas, rotinas, apreendermos novas maneiras para
lidarmos com o inesperado.
Quanto mais soubermos como um cérebro funciona, como
lida com as emoções no momento de aprendizagem, como se dá o
processo de neuroplasticidade, entre outros, mais significativa
torna-se nossa prática com o processo de ensinar, que agregadas
as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),
podem ter um alcance muito amplo em entendimento pelo docente
ao intervir e auxiliar o aprendente, assessorando-o a alcançar
novos patamares de conhecimentos tendo em vista, como
objetivo, a formação de sujeitos críticos e atuantes.
O outro lado desse companheirismo entre tecnologias,
neurociência e educação é o conscientizar do docente na
sensibilidade do continuo reciclar e aprender para trazer
significado para sua prática.
Essa tarefa docente envolve a disposição para
compreender os alunos em suas particularidades
individuais e situacionais, acompanhando sua
evolução no contexto em sala de aula. (...) a
disposição do professor para conhecer seus alunos
como indivíduos deve estar impregnada de
sensibilidade e de discernimento a fim de evitar as
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generalizações excessivas e de afogar a percepção
que ele tem dos indivíduos num agregado indistinto
e pouco fértil para a adaptação de suas ações.
Essa predisposição para conhecer os alunos como
indivíduos parece, aliás, muito pouco desenvolvida
nos alunos-professores (...). A aquisição de
sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos
constitui uma das principais características do
trabalho docente. Essa sensibilidade exige do
professor um investimento contínuo e em
longuíssimo prazo, assim como a disposição de
estar constantemente revisando o repertório de
saberes adquiridos por meio da experiência
(Tardif, 2003, p. 267)

A significância e amplitude dessas ciências conjuntas
contribuem para prática de entender e trabalhar para um currículo
significativo preparado para aprendizagem que efetiva, que
entende os porquês das práticas utilizadas, quais significados o
discente poderá levar para sua vida, rotina e jornada enquanto ser
que constrói seu conhecimento, não é apenas utilizar TDIC por
utilizar, mas compreender a utilização das mesmas com seus
efeitos no cérebro para se ter êxito no processo.
[...] o exercício de pensar o tempo, de pensar a
técnica, de pensar o conhecimento enquanto se
conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o
como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o
contra quem são exigências fundamentais de uma
educação democrática à altura dos desafios do
nosso tempo (FREIRE, 2000, p. 102).

Transformar o desafio de hoje em oportunidade de ampliar
possibilidades de conhecimento é uma das propostas que a
neurociência propícia, a neuroplasticidade diz respeito a estimular
nosso cérebro às novas possibilidades, novas neuroconexões; toda
mudança causa assombro, mas precisávamos dessa instigação,
propondo uma leitura de resiliência para o momento atual e esta é
a ocasião para novas buscas, sobretudo de ferramentas e
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possibilidades já existentes que não eram acessadas e
contextualizadas a nossa realidade. Diante disto, cabe a nós
quebrarmos paradigmas, aceitarmos os desafios e os
aproveitarmos para ensinarmos e aprendermos sobre novos
caminhos e perspectivas de aprendizagem.

5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TECNOLOGIA
A tecnologia transformou o espaço e as relações humanas,
a educação não poderia deixar de acompanhar esse processo de
mutação. Transformar as tecnologias digitais de comunicação em
aliadas do processo ensino-aprendizagem é a palavra de ordem,
bem como metodologias ativas que utilizem ferramentas mais
atrativas para os alunos motivando e ampliando possibilidades em
sala de aula, fazendo deles protagonistas desse processo.
As TICS vieram para somar, desenvolvendo o currículo e
favorecendo a inter-relação entre a realidade do educando e a sala
de aula, os articulando pedagogicamente num processo de
aprendizagem efetiva que estabeleça novas formas de pensar, agir
e, especialmente conviver premissa da educação inclusiva a qual
significa pensar a escola em que é possível o acesso e a
permanência de todos os alunos, onde os mecanismos de seleção e
discriminação, até então utilizados, são substituídos por
procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a
aprendizagem (PLETSCH e FONTES, 2006; GLAT e BLANCO,
2007).
Dentro desse panorama, o uso destes recursos tem sido
objeto dos mais variados estudos científicos direcionados à
utilização das TICS no ambiente escolar e o atendimento aos
alunos de inclusão, principalmente dentro do Atendimento
Educacional Especializado, não foi negligenciado. Conforme
Mantoan,
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Para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os
seus alunos, as escolas precisam se organizar
como sistemas abertos, em função das trocas entre
seus elementos e com aqueles que lhe são externos.
Os professores precisam dotar as salas de aula e
os demais espaços pedagógicos de recursos
variados, propiciando atividades flexíveis,
abrangentes em seus objetivos e conteúdos, nas
quais os alunos se encaixam, segundo seus
interesses, inclinações e habilidades [...]
(MANTOAN, 2000, P.59)

Nitidamente
recursos
tecnológicos
ampliam as
possibilidades E maximizam o desenvolvimento da aprendizagem
e comunicação entre as pessoas com necessidades educacionais
especiais, contudo o seu uso dentro da sala de aula regular ou no
AEE não significa apenas proporcionar o processo de inclusão
digital destes educandos, mas favorecer que se desenvolvam,
adaptando a prática de acordo com as especificidades das
inúmeras deficiências atendidas no contexto escolar.
Corroborando com os aspectos explicitados, Gonzáles
(2002) considera que a incorporação das TICS nas escolas deve
promover aprendizagem mais significativa e aumentar o nível de
autonomia dos alunos. O professor neste sentido deve estar
preparado para auxiliar os educandos neste processo de aquisição
de novos saberes, que vai além dos livros. As tecnologias
permitem, no caso das pessoas com deficiência, uma interação não
apenas com a máquina, mas com professores e colegas.
Em aspecto mais pontual a Política Nacional de Educação
Especial [...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e
de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas (BRASIL, 2008). Desta forma o docente da sala
regular, professores de AEE e demais profissionais das escolas
onde estes alunos estejam matriculados podem e devem inserir as
TICS de forma planejada e objetiva visando à aprendizagem e
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também a integração de qualidade. Para que esse processo seja
eficaz se faz necessário que:
(...) professores e gestores tenham acesso aos
conhecimentos produzidos na área da educação
especial, bem como conheçam e incorporem
saberes sobre as novas tecnologias de informação
e comunicação na sala de aula. Muitas vezes esses
recursos são imprescindíveis para facilitar e até
mesmo superar as barreiras físicas e atitudinais
que obstaculizam ou impedem a escolarização dos
alunos com deficiência (GIROTO; POKER;
OMOTE, 2012, p.16).

Neste viés, destaca-se a importância da inclusão digital e,
principalmente, social de todos os alunos, atendendo as suas
particularidades. É fundamental garantir a democratização do
acesso a todas as ferramentas disponíveis de forma sistematizada e
com objetivos previamente estabelecidos para que haja realmente
aprendizagem efetiva e significativa. Segundo Costa e Silva
(2013), toda ferramenta que for criada por professores dentro e
fora da sala de aula, com ou sem participação dos alunos na
criação, independente de ser mediado pelo computador pode ser
considerado uma tecnologia se facilitar o desempenho de
determinadas tarefas do cotidiano escolar. Assim a tecnologia
facilita o aprendizado, porém o professor continua sendo essencial
e o mediador do seu uso para que o conhecimento seja transmitido
e absorvido adequadamente.
Em tempos de pandemia, como ficará todo o processo de
inclusão e o trabalho de atendimento aos alunos com necessidades
especiais? Esse questionamento nos faz refletir sobre o uso da
tecnologia em uma de suas maiores peculiaridades no âmbito
educacional e, sobretudo como as famílias desses educandos vão
lidar com as atividades propostas pelos meios tecnológicos
disponibilizados pelas secretarias de educação dentro de seus lares
visto que, muitas vezes, tem dificuldade de lidar com as próprias
limitações de seus filhos.
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Neste panorama de mudanças radicais na estrutura social,
do estresse causado por novas condições em, praticamente, todas
as atividades cotidianas, isolamento social e privações de toda
ordem como ficarão estas famílias que já possuem uma demanda
de atendimento diferenciado e dependem numa escala bem maior
de profissionais da educação, saúde e assistência social?
Caberá análise do processo de implantação, utilização e
eficácia dessas plataformas digitais no decorrer do isolamento
social. No período pós- pandemias poderão avaliar os efeitos
dessas medidas: acertos, falhas e resultados num âmbito mais
geral e também nos específicos, pois a crise do Coronavírus não
tem precedente e só o tempo e as consequências nos darão suporte
para estudos técnicos e máxime, humanos mais aprofundados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto destaca-se que se vive um dentre
singulares momentos para a humanidade. Um grande paradoxo,
apesar de avanços significativos nas áreas da tecnologia e
economia de diversas nações isso pouco contribuiu para que se
desenvolvesse a resiliência diante dos grandes desafios históricos,
tais como, conflito, miséria e doença.
A pandemia do Coronavírus (COVID-19) mobilizou
fortemente todas as instâncias governamentais brasileiras na busca
de soluções para amenizar os impactos do isolamento social que
evita consequências ainda mais graves.
Dentro da esfera educacional a disponibilização de
plataformas on-line e utilização ativa das redes sociais foi uma das
alternativas para a interação entre professores e alunos. O uso da
tecnologia na educação, ainda encontra barreiras, porém nesse
momento agudo de crise tornou-se imprescindível e para muitos
foi lançado como desafio. Os resultados e a eficácia de tais ações
só poderão ser avaliados ao final de todo o processo e nos servirão
de subsídio para estudos mais aprofundados futuramente.
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RESUMO
Este artigo discute em uma pesquisa bibliográfica dentro
de uma perspectiva da psicologia e direito ambiental os aspectos
comportamentais do motorista no trânsito, privilegiando a
demanda crescente da população condutora e os aspectos de status
e poder conferidos pela posse de um veículo em todo o mundo e
especificamente no Brasil, onde as demandas do capitalismo
fazem oscilar o status quo do indivíduo, fazendo com que o
veículo móvel, motocicleta e automóvel realmente passem a
representar uma extensão da ideia de poder e riqueza e fazendo do
país um dos campeões mundiais em incidentes e mortalidades
oriundas dos acidentes em trânsito. Reflete-se aqui, portanto a
influência e extensão da máquina sobre a personalidade humana, e
o desdobramento desse fato em aspectos de convivência social e
legal.
Palavras-Chave: Comportamento, Motorista, Trânsito.

ABSTRACT
This article inside argues in a bibliographical research of a
perspective of psychology and enviromental law the mannering
aspects of the driver in the transit, privileging the increasing
demand of the conducting population and the aspects of statuses
and power conferred by the ownership of a vehicle in the whole
world and specifically in Brazil, where the demands of the
capitalism make to oscillate the status quo of the individual,
making with that the mobile vehicle, motorcycle and automobile
really start to represent an extension of the idea of being able and
wealth and making of country one of the world-wide champions
in incidents and deriving mortalities of the accidents in transit. It
is reflected here, therefore the influence and extension of the
machine on the personality human being, and the unfolding of this
fact in aspects of social and legal convivência.
Keywords: Behavior, Driver, Transit,
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RESUMEN
El artículo discute en una investigación bibliográfica de
una perspectiva de la psicología y de la ley ambiental los aspectos
mannering del conductor en el tránsito, privilegiando la demanda
de aumento de la población que conducía y los aspectos de
estados y de la energía confirieron por la propiedad de un vehículo
en el mundo entero y específicamente en el Brasil, en donde las
demandas del capitalismo hacen para oscilar el status quo del
individual, haciendo con ésa el vehículo, la motocicleta y el
automóvil móviles realmente para comenzar a representar una
extensión de la idea de poder y de la abundancia y de la
fabricación del país uno de los campeones mundiales en
incidentes y de derivar las mortalidades de los accidentes en
tránsito. Se refleja aquí, por lo tanto la influencia y la extensión de
la máquina en el humano de la personalidad, y el unfolding de este
hecho en aspectos del convivência social y legal.
Palabra-Llave: Comportamiento, conductor, tránsito
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1. INTRODUÇÃO
O trânsito, assim como o homem, está localizado no
ambiente. Nenhum deles existe sem esse espaço e a influência do
ambiente para a formação do homem é tão poderosa quanto o
fator genético. O homem é uno com o ambiente e ao construi-lo
constrói a si mesmo em seus aspectos materiais, emocionais,
comportamentais enfim. Essa construção não é algo solitário,
ocorre em conjunto, em grupo e por assim ser são determinadas
por situações de cooperação, mas, sobretudo de conflito e disputa,
dois componentes que foram tornando-se comuns no convívio
social.
A luta por alcançar o espaço no ambiente é marcada por
disputas historicamente colocadas que, para além de defender as
necessidades humanas básicas, tornam-se sobretudo disputas de
poder onde o status do indivíduo é o que o difere dos demais seja
em termos culturais, espirituais, materiais. Sem ambiente não há
trânsito e esse é mais um local onde o homem irá demonstrar seu
comportamento intrinsecamente ligado à formação que o mesmo
ambiente lhe propicia, alterado como veremos em seguida pelo
fator aquisição do automóvel.
Sendo assim as relações do homem com o poder seja ele
atribuído, ou seja, ele adquirido, são históricas e possuem também
algo de intrínseco à sua natureza. Sem o poder a sociedade não
funcionaria, sem as regras estabelecidas, ordem e o controle, tudo
tenderia para o caos, pondera (VAN DIJCK. 2008). “O poder é
onipresente, não abrangendo apenas a ação do homem, mas sendo
constantemente produzido, sendo o combustível para as relações
de força, que geram continuamente estados de poder” (Foucault
1980, p.93).
Segundo Hutcheon (1991) o poder não é uma estrutura,
nem muito menos uma instituição. Trata-se de um processo e não
de um produto. Mas os ideais pós-modernistas segundo ela
“inverte
as
classificações
de
poder
descrito
por Foucault. Ele afirma que existe um discurso duplicado; um
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repúdio e uma posterior reinserção do controle ou poder.”
(HUTCHEON, 1991, p.236). Porém, a arte pós-moderna, acredita
na admissão simultânea ao desafio de repudiar o poder a partir
dele mesmo, nunca deixando de estar dentro das reações de poder.
Dentro das diversas considerações sobre o poder, uma
recentemente configura-se em fator de atenção dos especialistas
do ramo da psicologia: a influência exercida pelo automóvel no
comportamento de indivíduo, alterando aspectos de sua
personalidade, o impregnado de uma aura de poder constituído
pelo fato da aquisição do mesmo.
A estrutura de poder que vigora no mundo e mais
especificamente no Brasil, é marcada historicamente pelo
autoritarismo e por viciadas relações que se fortaleceram com o
surgimento do Capitalismo. O Capitalismo como sistema
econômico e social baseado no bem privado dos meios de
produção, na organização da produção tendo em vista o lucro e
empregando trabalho assalariado, e no funcionamento do sistema
de preços, viabilizou para que além do sistema de locomoção, no
automóvel fosse embutido o sistema de status e de representação
do poder.
O objetivo desse texto é, assim, refletir quais aspectos
comportamentais são evidenciados no ser humano possuidor do
automóvel, visto que é notória a mudança de atitude das pessoas
ao possuírem/dirigirem um veículo e essa atitude ainda varia de
acordo com a valoração financeira da máquina.
Sendo assim, levantando-se a hipótese que a própria posse
da máquina infere em aspectos comportamentais da personalidade
e este é alterado conforme o ambiente em que se vive, justifica-se
esse trabalho pela necessidade de revisar os estudos empíricos
brasileiros sobre a avaliação psicológica de características da
personalidade, uma vez que essas pesquisas são escassas e
restritas nos seus resultados, com base em generalizações sem
resultados conclusivos que justifiquem a necessidade de avaliação
psicológica para conduzir o veículo.
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A metodologia utilizada tomou como base a pesquisa
qualitativa com método de abordagem dedutivo buscando a
revisão literária sobre a violência no trânsito, o comportamento
humano perante aquele e a legislação diante disso. Aqui, por meio
de pesquisa bibliográfica e documental, sendo assim, a pesquisa e
revisão do objeto pertinente a temática de estudo
bibliograficamente, fundamentando-se em leituras, diálogos e
abordagens dos referenciais teóricos.
Trata-se, de uma investigação de caráter exploratóriodescritivo, com uma metodologia de tipo qualitativo, baseada
fundamentalmente na análise de autores no estudo dos objetos de
investigação, a fim de obter um conhecimento sistemático acerca
deles. Para garantir ao pesquisador a objetividade necessária ao
tratamento dos fatos sociais, além dos métodos lógicos (dentre
estes o hipotético-dedutivo e o método analógico), foram
utilizados na pesquisa bibliográfica os métodos: sociológico,
histórico, analógico e comparativo.
Na análise bibliográfica será utilizada a abordagem
qualitativa, uma vez que esta permite um aprofundamento maior
do tema proposto. Serão utilizadas como fontes de pesquisa
bibliográfica além dos artigos, tais como livros e resumos de
trabalhos científicos de congressos, desde que respondam aos
questionamentos do estudo. A pesquisa bibliográfica será
realizada entre os artigos e periódicos e serão incluídos na
pesquisa, por termo a saber, violência, comportamento,
personalidade, trânsito.
Foram 06 artigos selecionados e prevalecerão como
referências os que respondam aos objetivos do trabalho. Serão
privilegiados enquanto sujeitos, motoristas em geral e, apenas por
critério de delimitação, não serão estendidas a demais
categorizações. Além dos artigos obtidos em sites e revistas
científicas foram privilegiadas obras de autores que tratam da
temática, sendo Rozenstraten, Abreu entre outros. o. Este estudo,
portanto, será construído com base em reflexões sore conceitos do
comportamento humano e seu desdobramento no trânsito.
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As fontes de pesquisa são todas aquelas admitidas na pesquisa em
psicologia de natureza bibliográfica e documental. Desde livros de
autores que versem sobre o tema, até sites e periódicos, revistas. A
leitura informativa científica procura reconhecer as informações
sobre o tema em foco, vislumbrando a possibilidade de analisá-lo,
relacioná-lo e compará-lo situando-o na delimitação em questão.
Em função da atualidade da temática, foram priorizadas as
publicações entre 1991 e 2018, por ser um período históricocultural mais próximo da realidade atual. Contudo, na
caracterização do tema foi imprescindível a recuperação do
histórico do mesmo para um maior entendimento e
contextualização. Após a leitura de textos, enfatizar-se-á o que o
alcance do poder da máquina para a personalidade humana e
consequente mudança de comportamento. Organizando um
desenvolvimento coerente e lógico, para que com isso possa
alcançar os objetivos que é refletir acerca do tema central.

2. A CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO A PARTIR
DO SURGIMENTO DO AUTOMÓVEL
Não existe uma datação específica para o surgimento do
automóvel. Frutos de adaptações tecnológicas constantes, o
automóvel pode ser imaginado dentro dos primeiros sistemas de
carruagens que despois dos animais foram adaptadas ao motor a
vapor e posteriormente aos motores a combustível. No
entanto,
considera-se que o carro mais antigo da história foi criado por
Karl Benz, na Alemanha, em 1885.O alemão, fundador da
empresa alemã Mercedes-Benz e considerado o pai do automóvel,
introduziu o uso do motor de combustão interna a gasolina.
Considerou-se a partir daí a viabilidade de um veículo
autopropulsionado, que oferecesse condições maiores de
comodidade, segurança e rapidez. A patente de Benz data de 29 de
janeiro de 1886, na cidade de Mannheim. Após o modelo
apresentado pelo alemão, vários outros foram sendo
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desenvolvidos. Um deles, criado no ano de 1884 por Gottlieb
Daimbler, possuía motores de dois tempos. Mais tarde, uma
empresa francesa - a Panhard et Levassor - iniciou sua própria
comercialização de veículos.
A Inglaterra largou atrás do resto do mundo devido à lei da
bandeira vermelha (1862), a qual permitia que apenas uma pessoa
transitasse na parte da frente dos veículos, segurando uma
bandeira vermelha como forma de aviso.
Após a Primeira Guerra Mundial iniciou-se a fabricação de
carros populares, veículos compactos e produzidos em série. A
controvérsia entre americanos e alemães quanto à paternidade do
automóvel subsiste até hoje. Autores afirmando que foi Ford o
responsável por introduzir os veículos automotores, outros
afirmando que foi Benz.
Na verdade, porém, Ford começou a fabricar automóveis
em 1908, iniciou muito depois que Benz, em um período em que o
alemão já havia patenteado a invenção. Talvez, o fato responsável
por este equívoco tenha sido o sucesso que o americano teve ao
introduzir a produção do automóvel em larga escala. O primeiro
modelo, “Ford T", vendeu cerca de 15 milhões de unidades, uma
marca impressionante para a época.
No Brasil e em praticamente toda a América Latina, a
produção do carro em série só se concretizou após a Segunda
Guerra Mundial. Nesse período, o Brasil viveu uma explosão da
indústria automobilística. No governo de Juscelino Kubitschek,
montadoras de carro de todas as partes do mundo se instalaram no
país. O sonho de consumo do brasileiro se tornou cada dia mais
próximo da realidade de seu bolso.

2.1 O AUTOMÓVEL, O PODER E O STATUS ADQUIRIDO
Ter um automóvel é o sonho da maioria das pessoas.
Questão de facilitar a mobilidade, de otimizar o tempo, de
segurança, de conforto, mas também de status. Ao se falar de
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poder na atualidade remeter-se-á nesta análise ao Capitalismo,
observando que as formas de poder são micro estruturais,
manifestados em todas as esferas sociais e nos distintos lugares de
produção de verdade como na religião e na ciência dentre outros.
Nada pôde evitar a ascensão desse sistema, não há como
evitar que se chegue a ele. Exemplo disso foram os países ditos
socialistas que estão sucumbindo perante ele. Funciona para nós
como o distribuidor de bens materiais e guarda em si o controle de
todas as esferas da sociedade e submete a nossa vida muito mais
que analisamos. O poder do capitalismo está no seu discurso e
para se manter precisa necessariamente de autoridade discursiva.
De acordo com Saramago (2000), uma das ferramentas de
controle que o Capitalismo tem ao seu dispor é a publicidade,
elemento persuasivo, controle, e obtenção de lucro, há várias
frases que configuram essa imagem de controle, todas sempre no
imperativo, destaca-se entre elas duas: “você é nosso melhor
cliente, mas, por favor, não vá dizer isso ao seu
vizinho” (SARAMAGO. 2000; p.237) e “vender-lhe-íamos tudo
quanto você necessitasse se não preferíssemos que você precisasse
do que temos para vender-lhe” (SARAMAGO. 2000; p.282).
Alerta assim para o consumismo do supérfluo, ou seja, a
publicidade é responsável direta pelo desejo do consumidor, se ele
não tem a necessidade de tal produto, é convencido dela através
do discurso publicitário. O discurso é uma ferramenta de
reprodução do poder social. Dijk (2008) define que nas relações
complexas entre discurso e o poder social, o último é exercido
como controle de um grupo, sobre outros grupos e seus membros.
Esse controle ocorre no interesse desta minoria, logo se
pode falar em abuso de poder. Sendo assim, toda forma de
controle sob aspecto comunicativo, ou seja, discurso caracterizase então como o controle do discurso dos outros. O discurso do
Capitalismo é sem dúvida o discurso que impele ao poder e ao
status.
É inegável que junto ao poder que advém da aquisição de
um automóvel, vem juntamente o status. Status é a atribuição
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desse poder que acontece na relação com o outro. Ninguém teria
status sozinho. O status só existe na comparação. De acordo com
Saboya (2008) Status é o lugar simbólico que o indivíduo ocupa
em um sistema de hierarquização social. Para o sociólogo Max
Weber, (apud Saboya,2008) status é uma categoria social que
remete à posição que o sujeito ocupa em um determinado sistema
de estratificação social.
Na sociedade capitalista esse sistema de estratificação é
chamado também de pirâmide social e a classificação ou divisão
por estratos (camadas) corresponde a um nível de status social.
Como esse sistema de estratificação social permite mobilidade
(mudança) de uma camada a outra, dizemos que o indivíduo pode
mudar de status social.
O status social não é definido apenas pelas normas legais,
mas também pelos valores e pelas diretrizes que orientam uma
determinada sociedade. Assim, ele inclui vários atributos e
atitudes sociais que pertencem à esfera comportamental, não
somente ao universo das leis. Ele é atribuído quando não depende
do potencial individual para ser adquirido, ou seja, o sujeito nasce
com este status.
O status adquirido requer do indivíduo esforço pessoal
para ser conquistado. Ele deve exercer sua aptidão, seu saber, sua
inteligência, seus talentos para rivalizar e vencer pessoas,
conquistando assim a posição social que almeja. Assim, pode-se
dizer que o status é também fruto de uma competição entre
pessoas e associações, dando origem à ascensão social.

2.2 A ACESSIBILIDADE AO AUTOMÓVEL NA
CONTEMPORANEIDADE
Com a popularização do automóvel e a melhoria no
padrão de vida da classe média, o acesso a esse bem foi ficando
mais fácil. Pessoas que trabalham duro para adquirir o bem, mas
que frente ao mais possante sentem-se humilhados e menores. Ter
265

um automóvel é participar de um estrato específico e melhorar o
padrão desse automóvel é ascender nesse estrato. As pessoas
veem no automóvel uma maneira de dizer ao outro: eu sou bem
sucedido! Segundo as concepções ambientalistas, defendidas por
Skinner e seus seguidores, o indivíduo sempre tentará aumentar
prazeres e diminuir dores e, para criar determinado
comportamento, basta levar em consideração esta ideia. Assim, ao
manipular elementos do ambiente, chamados por eles de estímulos
é possível manipular o comportamento.
Adquirir um automóvel, e mais adquirir “o
automóvel”, aquele mais caro, o mais potente, é certamente um
estímulo que altera o comportamento humano, pois ao aumentar
seu prazer pela aquisição do objeto, diminui a consequente dor da
humilhação causada por não tê-lo e certamente ser “diminuído”
frente aos outros por tal fato. Aqui se estabelece o conceito de
comportamento operante está diretamente ligado ao ambiente
pois:
O homem que é transportado se serve de um
elemento do ambiente; um animal ou um
automóvel constitui seu ambiente em movimento,
seu ambiente mais próximo...um ambiente que o
protege, mas que também se movimenta...
(ROZENSTRATEN, 1988) APUD HOFFMAN,
CRUZ E ALCHIERI (2003).

Operante porque ele comanda e seu comando é quem
vai ditar o grau de proteção, conforto, segurança e eficácia do
veículo. Assim, o homem que tem inata a característica do
comando, ao adquirir o bem móvel que pode lhe propiciar a
facilidade de demonstrar esse poder, tem esse comportamento
alargado.
Dentre as necessidades humanas básicas estão
evidenciadas as de status, poder, estima, que, dependendo do
ambiente em que a pessoa foi nascida e criada. Anteriores a elas
estão as necessidades fisiológicas, de segurança, de participação e
posterior a elas a de auto-realização, que se pode dizer em muitos
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casos estão diretamente ligadas aos quesitos status e poder. Uma
necessidade em qualquer ponto da hierarquia precisa ser atendida
antes que a necessidade de nível seguinte se manifeste. Uma vez
atendida, a necessidade deixa de se fazer sentir, passando para a
ordem seguinte. (ROZENSTRATEN, (1988) APUD HOFFMAN,
CRUZ E ALCHIERI (2003)).
Deve-se ter em vista, porém, que nem todos
conseguem, mesmo com toda a mobilização de seu potencial,
alcançar a vitória nesta batalha social. É comum, em nossos dias,
ver pessoas atingirem elevadas posições sociais, mediante ardis e
meios nem sempre confiáveis. Na sociedade ocidental e
capitalista, o status adquirido é o mais comum, pois ela é regida
pela competição.

3. COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO: UMA
QUESTÃO LEGAL E DE PSICOLOGIA
AMBIENTAL
Com a globalização, nota-se uma mudança no perfil da
sociedade, bem como no crescimento urbano e acesso a meios de
transportes motorizados, acarretando em um grave problema de
saúde pública, evidenciados dentre outros, por violências e
acidentes de trânsito, sequelas, incapacidade física e gastos
hospitalares custeados pelo Sistema Único de Saúde, que arcou
com mais de 140.000 internações por acidentes de trânsito em
2010. (MACEDO; OLIVEIRA, 2009; MALTA et al., 2011;
COSTA; MANGUEIRA, 2014; FRANCO et al., 2015).
Tal fato marca uma epidemia atualmente que pode ser
explicada por aproximadamente 1,5 milhões de acidentes de
trânsito anualmente no Brasil, o que resulta em mais de 30 mil
mortes e 400 mil lesões por este agravo (FRANCO et al., 2015). O
perfil dos envolvidos nos acidentes de trânsito é determinado por
indivíduos homens, jovens na faixa etária de 25 anos, tendo a
motocicleta como veículo mais envolvido, sendo mais frequente
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nos finais de semana e no turno noturno. (COSTA;
MANGUEIRA, 2014; PAIVA et al, 2015).
De acordo com dados do Denatran (2017), dos 45 milhões
de motoristas no Brasil, quase 30 milhões são do sexo masculino.
De acordo com os números, 71% dos acidentes no país são
provocados pelos homens. Além disso, 70% das multas
registradas são para motoristas do sexo masculino. Segundo o
Censo do IBGE 2010, a população brasileira é composta por 49%
de homens e 51% de mulheres. Em 2017, 42% das indenizações
pagas para condutores dos veículos foram para o sexo masculino,
contra apenas 7% para motoristas do sexo feminino.
Somente em 2018, de janeiro a maio, já foram pagas
148.164 indenizações por acidente de trânsito em todo o território
nacional, sendo aproximadamente 111.123 sinistros pagos a
vítimas do sexo masculino. (ABREU,2018
Entretanto, após 1999, observou-se que praticamente não
houve mais reduções nas taxas de mortalidade atribuíveis às
normas do CTB, fato que pode estar relacionado ao relaxamento
na supervisão e no fiel cumprimento das sanções previstas na
legislação. Os achados referentes ao predomínio nas taxas de
mortalidade por acidentes de trânsito para o sexo masculino e
jovens de ambos os sexos são semelhantes a outros estudos.
Esse perfil talvez seja consequência da maior exposição
masculina e de jovens no trânsito, bem como por comportamentos
determinados social e culturalmente, que os fazem assumir
maiores riscos na condução de veículos, como maior velocidade,
manobras mais arriscadas, uso de álcool, entre outros.
Em relação à frota de veículos no Brasil, entre os anos de
1998 a 2014, ela dobrou, passando de 24 milhões para 57 milhões
de veículos. (ALMEIDA, 2016). Pesquisas referem que, com o
aumento de veículos nas vias públicas, surge um importante
problema social: a maior ocorrência de acidentes de trânsito. A
motocicleta foi o tipo de veículo que mais aumentou no Brasil,
saltando de 4,5 milhões para 22,8 milhões entre 2001 e 2014, salto
justificado por ser uma opção de transporte mais econômica tanto
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de aquisição quanto de consumo de combustível e manutenção,
comparada a outros veículos automotores, além das facilidades de
tráfego e estacionamento.
Nesse contexto, tem sido verificado nos últimos anos um
aumento de sua utilização como instrumento de trabalho na
entrega de mercadorias, medicamentos, alimentos ou documentos,
e até mesmo no transporte de passageiros. (ALMEIDA, 2016).
Neste estudo, 76,9% do total dos óbitos ocorreram em
motociclistas. A tendência crescente dos óbitos de motociclistas
também tem sido encontrada na Grã-Bretanha, com aumento
anual de 4,6% de internações de acidentados.
No Brasil, estudo realizado em Campinas, Estado de São
Paulo registrou aumento expressivo dos acidentes de trânsito
fatais com motociclistas, passando a representar, em 2008, 49,3%
dos óbitos no trânsito (ALMEIDA, 2016) Decorre ai que no país,
as motocicletas transformaram-se no maior fator do crescimento
da mortalidade nas vias públicas, e os estudos apontam que a taxa
de mortalidade por acidentes de moto cresceu de 4,8 por 100 mil
habitantes para 5,7 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2010,
segundo dados do DETRAN (2017).
Em se tratando do índice de alcoolemia, importante
ressaltar que o consumo de bebidas alcoólicas também é apontado
em nosso país como um dos principais fatores causais de
acidentes. Em aproximadamente 70% dos acidentes de trânsito
violentos com mortes, o álcool é o principal responsável. De
acordo com estatísticas do Grupo de Socorro Emergencial (GSE)
do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 30,9% dos motoristas
que precisaram de socorro exibiam sinais da presença de teor
alcoólico no organismo. ABREU, et al,2006).
Por ser pouco divulgada a noção do verdadeiro teor
alcoólico das bebidas é que se devem dar atenção às chamadas
“bebidas leves”. É importante observar que qualquer bebida
contém a mesma quantidade de álcool puro por dose padrão e, ao
beber um copo de 300ml ou uma “latinha” (350 ml) de cerveja,
estaremos ingerindo a mesma quantidade de álcool puro, ou seja,
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em torno de 12 gramas, a mesma quantidade que há em uma taça
de vinho ou dose de cachaça / uísque, alcançando a taxa de 0,2g/l
(alcoolemia). Portanto, uma pessoa pode atingir 0,6g/l de álcool
ao consumir três latas de cerveja ou três doses de uísque, variando
um pouco conforme a massa corporal e a sensibilidade ao álcool
do organismo (ABREU, et al,2006).
Algumas formas de enfrentamento e controle de acidentes
no trânsito foram implementadas no Brasil, entre elas se destacam
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1998, que define
atribuições aos órgãos ligados ao trânsito e estabelece normas de
conduta, infrações e penalidades para os usuários e a Lei Seca, de
2008, que alterou parte do CTB e instituiu taxa de alcoolemia zero
para todos os condutores de veículo automotor e estabeleceu
penalidades como multa, suspensão do direito de dirigir por 12
meses e apreensão do veículo na identificação de qualquer
concentração de álcool por litro de sangue e mais, classificou
como crime com pena de reclusão, quando a concentração de
álcool for superior a 0,6g/L 10. (ABREU, 2018)
Ainda conforme Abreu (2018) estudos brasileiros
analisaram o impacto dessas legislações nos acidentes de trânsito
e mostraram que o efeito do CTB começou a ser sentido, em todo
o país, já durante o Carnaval de 1998, um mês após o início de sua
vigência, quando houve uma redução de 45% no número de
acidentes em relação ao mesmo período de 1997. Em relação à
Lei Seca, pesquisa realizada nas capitais brasileiras identificou
que nos dois primeiros meses após a sua implantação no país, em
2008, a frequência dos condutores que informaram dirigir após
beber diminuiu de 2,2% para 1,3%, mas voltou a aumentar para
2,8%, em 2009. (ABREU, 2018)
Outros estudos estimam que a Lei Seca foi responsável
pela redução em 28,3% das internações hospitalares decorrentes
de acidentes de trânsito, em 42% do tempo de internação e em
36% dos gastos hospitalares, que por sua vez resultou em
economia de mais de R$ 23 milhões aos cofres públicos.
(ABREU, 2018)
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O Ministério da Saúde, ao analisar o indicador Anos
Potenciais de Vida Perdidos (APVP), aponta que, por incidir com
elevada frequência no grupo de adolescentes e adultos jovens, os
acidentes e violências são responsáveis pelo maior número de
APVP. E ainda acrescenta que, no Brasil, esse indicador
aumentou 30% em relação a acidentes e violências nos últimos
anos enquanto, para as causas naturais, os dados encontram-se em
queda. Afirma-se até que os acidentes nas madrugadas dos fins de
semana são provocados pela junção dos dois maiores vilões
implicados na gênese dos acidentes de trânsito, o álcool e a
sonolência. (ABREU,2006).
Esses poucos dados denotam que estudos nesse sentido
precisam ser realizados e aprofundados para que seja significado o
risco relacionado ao chamado uso social do álcool, direção e
acidentes. Portanto, sendo os acidentes de trânsito influenciados
pelo uso de bebidas alcoólicas, passíveis de prevenção efetiva,
deve-se chamar a atenção para a necessidade de maior
conscientização e responsabilização de todos os envolvidos. Fica
claro que, para a sociedade, é irreparável o ônus causado pela
perda de pessoas em idade produtiva.
De acordo com Gunther (1998, apud HOFFMAN, CRUZ
E ALCHIERI 2003) tudo que o ser humano realiza para pensar,
sentir, agir e que corresponde a seu comportamento interessa à
psicologia do trânsito por que certamente inferirá na sua ação
sobre esse. A subjetividade do indivíduo então passa ser esse
objeto uma vez que não se pode entender o indivíduo sem sua
intersecção com o meio em que vive.
Nesse contexto, surge a psicologia ambiental cujo papel é
estudar o comportamento e de que forma ele age no ambiente
formulando-o e reformulando em consequências dessas ações.
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3.1 QUESTÕES DE TRÂNSITO E A PSICOLOGIA
AMBIENTAL
De acordo com Prochansky, Ittelson e Rivlin (1970 apud
GUNTHER e ROZESTRANTEN, 2005) a psicologia ambiental
se diferencia das outras ciências, devido a priorização de uma
análise da interrelação ativa entre o indivíduo e o ambiente, não se
limitando ao estudo de estímulos e respostas (proposição de
Skinner entre outros).
Esses autores indicam ainda quatro aspectos que dão razão
à existência da psicologia ambiental: estuda o ambiente ordenado
e definido pelo indivíduo; seus problemas científicos estão
relacionados com problemas sociais emergentes; é de natureza
multidisciplinar; e estuda o indivíduo como parte integrada de
toda situação problemática.
Ainda segundo Gunther (1998 apud HOFFMAN, CRUZ e
ALCHIERI 2003): Trabalhar a Psicologia Ambiental significa
levar em conta um exame rigoroso e objetivo: a) do ambiente
físico, b) das relações recíprocas do indivíduo com o ambiente, c)
dos aspectos socioculturais e normativos. Assim cabe ao
psicólogo do trânsito mais além das questões técnicas para
habilitação ao volante, cuidar dos antecedentes do comportamento
do indivíduo e isso inclui a interdependência desses antecedentes
com seu comportamento. Decerto essa tarefa também se refere ao
comportamento do indivíduo em relação à aquisição e posse do
veículo, pois essa inferência certamente contribuirá para uma
avaliação desse condutor.
O indivíduo que supervaloriza a posse do automóvel e o
considera como uma extensão de si ou de sua casa ou mesmo de
sua família, tenderá a ter valores conflituosos no trânsito. Ainda
segundo Rozenstraten (2003:23)
Precisamos abandonar a idéia deque o trânsito é
um assunto só do DETRAN, do CONTRAN, do
DNER. Os órgãos públicos colocam as placas de
sinalização, marcam as ruas etc., mas quem faz o
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trânsito somos nós. Eles podem fazer o Código
Nacional de Trânsito, mas quem obedece ou
desobedece somos nós. Todos nós participamos do
trânsito e nessa medida temos uma certa parcela de
responsabilidade nisso.

Assim entende-se que a maior parte dos problemas no
trânsito está evidenciada por problemas com a ordem do poder. O
trânsito é violento porque nele há manifestações de poder e
conflitos pessoais e sociais mal resolvidos e isso é ambiente. O
trânsito espelha a nossa sociedade extremamente desigual, mas
espelha também o ser humano que é levado pela ambição e o
desejo de ser evidenciado de forma diferente. O Estado é ausente,
há pouca fiscalização e escassas punições porque automóveis
particulares são sinais externos de força social e status. Foram
elevados a ícones da classe bem-sucedida, que detêm o poder.
Para os excluídos, são ilusórias escadas de ascensão social
fomentadas pelo consumo.
Miranda (2007) aponta que é necessário mudar a estrutura
de poder que há por trás da cultura do automóvel. Carros
particulares representam apenas 30% dos deslocamentos de
trânsito nas cidades. O condutor ao veículo por vezes esquece que
também é pedestre. Para acabar com a violência outorgada,
precisamos descortinar uma mudança comportamental profunda,
que equilibre as forças dentro do trânsito. Essa mudança ocorre no
macro, mas inicia no micro. É na atitude do indivíduo, no seu
posicionamento perante uma sociedade que o empurra
infinitamente ao consumismo, que essa situação pode mudar.
Assim, o trânsito passa a ser visto como um bem social
que pertence a todos. Todos têm direito ao trânsito, que não
pertence somente a um ou a outro. Se alguém tem direito, também
tem deveres em relação aos outros, e vice-versa. Teria que haver
uma mudança de consciência de que o trânsito é de todos e para
todos. Aí ocorreria uma tentativa de todo mundo permanecer vivo,
alcançar seu destino e ninguém se ferir ou morrer. Seria um
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benefício para todos na sociedade, nesse sentido, o trânsito
deveria ser um exercício de convivência pacífica."

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As demandas do trânsito no Brasil incentivam à crescente
aquisição de uma concepção ambientalista que vê o homem como
ser passivo, que pode ser manipulado e controlado pela simples
alteração do ambiente ou situação em que se encontra. Mas
qualquer concepção, inclusive a concepção ambientalista precisa
explicar os processos pelos quais o indivíduo raciocina e se
apropria do conhecimento.
Há uma pressão social grande sobre quem está no volante, ou
seja, a sociedade espera que o condutor se comporte de maneira
preestabelecida, o que acaba se refletindo no trânsito e o carro se
transforma num referencial poderoso para a orientação do
comportamento.
O carro representa para a sociedade a audácia, a coragem, o
respeito, a conquista, o sucesso, o poder, o prestígio, a velocidade,
a liberdade e a felicidade do condutor. Essa não é uma visão
atual, nem é fruto dessa geração, ela vem sendo acondicionada
através do tempo e foi exacerbada com a ascensão e monopólio do
Capitalismo, portanto não é nada que se altere de uma hora pra
outra.
Rever esses ideais é trabalho de uma educação voltada para o
trânsito, mas, sobretudo uma educação humanizada que ponha o
ser humano em seu local de origem, sem ser extensão da máquina
ou que se diminua ou se equipare a essa. É preciso antes de
qualquer coisa inferir nas formas em que o conhecimento chega
ao homem e essa mudança é social, é ambiental, é psicológica e
principalmente educacional.
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RESUMO
Em um país como o Brasil onde a educação é notadamente
marcada pelos ranços do colonialismo e do tradicionalismo, a
proposta de uma Educação Ativa tem se mostrado coerente com
as necessidades do homem atual e com as demandas de uma
sociedade cada dia mais desafiadora quanto à aprendizagem
significativa e significadora. Este artigo, trata do conceito de
Educação Ativa a partir de uma pesquisa bibliográfica com os
principais articuladores da proposta e usando uma abordagem
qualitativa e descritiva historiciza os primórdios dessa ideia bem
como busca no contexto atual analisar de forma crítica as
possibilidades e os entraves para a implantação desse modelo que
articula
conhecimento,
protagonismo
individual
e
responsabilização pela própria aprendizagem e espírito de
cooperação e equipe. Os resultados dessa avaliação apontam para
não somente a viabilidade do modelo como também a sua
pertinência e necessidade no atual contexto.
Palavras-Chave: Educação Ativa, Protagonismo, Aprendizagem.

ABSTRACT
In a country as Brazil where the education is marked by the
ranços of the colonialism and the traditionalism, the proposal of
an Active Education if has shown coherent with the necessities of
the current man and with the demands of a society each more
challenging day how much to the significant and significadora
learning. This article, deals with the concept of Active Education
from a bibliographical research with the main articuladores of the
proposal and using a qualitative and descriptive boarding
historiciza the primórdios of this idea as well as search in the
current context to analyze of critical form the possibilities and the
impediments for the implantation of this model that articulates
knowledge, individual protagonism and responsabilização for the
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proper learning and spirit of cooperation and team. The results of
this evaluation not only point with respect to the viability of the
model as well as its relevancy and necessity in the current context.
Word-Key: Active education, Protagonism, Learning.

RESUMEN
En un país como Brasil en donde el notadamente de la educación
es marcado por los ranços del colonialismo y el traditionalism, la
oferta de una educación activa si ha demostrado coherente con las
necesidades del hombre actual y con las demandas de una
sociedad cada día más desafiador cuánto a aprender significativo y
del significadora. Este artículo, repartos con el concepto de la
educación activa de una investigación bibliográfica con los
articuladores principales de la oferta y de usar un historiciza que
sube cualitativo y descriptivo los primórdios de esta idea así como
búsqueda en el contexto actual de analizar de forma crítica las
posibilidades y los impedimientos para la implantación de este
modelo que articula conocimiento, protagonism individual y el
responsabilização para aprender y el alcohol apropiados de la
cooperación y del equipo. Los resultados de esta evaluación no
sólo señalan con respecto a la viabilidad del modelo así como su
importancia y de la necesidad en el contexto actual.
Palabra-Llave: Educación activa, Protagonism, aprendizaje.
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1 INTRODUÇÃO
Entende-se por Educação Ativa aquela que se pauta na
responsabilização do aluno pelo seu próprio projeto de estudos
tornando-o protagonista de seu próprio processo de aprendizagem,
incorporando em suas ações a integração entre os indivíduos no
seu entorno compreendendo sua prática e de outrem e gerenciando
seus talentos e os recursos disponíveis, a estudar previamente o
conteúdo do tema em questão e a trabalhar em equipe, em prol de
um resultado prático, com significado e que todos desejam.
A proposta parece aquela que mais se aproxima das
demandas contemporâneas, porém ainda encontra resistência em
sua abordagem por aqueles setores da educação ainda pautados no
modelo tradicional de educação ou mesmo naqueles que não
conseguiram avançar em transições de modelos que não se
firmaram mas que persistem na prática das salas de aula. Nesse
artigo propõe-se avaliar os pressupostos da Educação Ativa, suas
possibilidades diante do modelo atual de educação, mas
principalmente diante do indivíduo que aí está e daquele que se
espera formar.
Weltman (2007, p.7) enfatiza que não existe na literatura
uma origem clara de quem foi o inventor desta prática, desde o
inglês Inglês R.W. Revans com o objetivo de se promover um
método educativo, oportunizando crianças a se desenvolverem
para uma educação integral, até Dewey que desde os primórdios
do século XX tinha como “objetivo era de formar os estudantes
para uma vida mais democrática, muitos foram aqueles que
intentaram sobre a prática de uma educação mais inclusiva.
O conceito de Educação Ativa porém foi sistematizado e
dimensionado pelos PHDs em História e Psicologia, os
americanos Charles C. Bonwell e James A. Eison. Remonta a
1991 nos EUA. Na verdade, de maneira simplificada envolve o
conceito de ação-reflexão-ação no qual eles afirmam que
Educação Ativa pode ser definida como “Qualquer coisa que
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envolva os alunos em fazer as coisas e pensar sobre as coisas que
estão fazendo.” Bonwell & Eison.
Essa ideia está diretamente ligada a necessidade de rever
as práticas tradicionais de sala de aula que já não alcançavam em
todas as dimensões o aluno em questão.
Conforme Bonwell e Eison (1991) o avanço tecnológico
advindo principalmente a partir da globalização permitiu a gênese
de um novo tipo de individuo que precisa de maiores estímulos e
de uma maior responsabilização com sua aprendizagem para
tanto, as instituições de ensino precisaram passar por uma revisão
de seus conceitos e práticas passando a utilizar metodologias que
estivessem mais próximas a esses alunos em sala de aula.
Ainda para esses autores ficava nítida que a metodologia
usada até então pautado no ensino enquanto transmissão de
conhecimentos, falhavam em termos de absorção, entendimento e
aplicação dele, ou seja, a real apreensão do conhecimento uma vez
que se pautavam em memorização e em avaliações parciais e
desconectadas com a vivência dos alunos.
Longe de erradicar o modelo tradicional ainda arraigado na
realidade educacional do país e traduzidos nas famosas provas,
testes e avaliações, a Educação Ativa vem aos poucos trazendo
possibilidades que perpassam sobre uma dinâmica educacional
que alia os interesses do educando com as demandas cotidianas e
principalmente possibilitando que o processo ensinoaprendizagem se torne além de mais dinâmico, cooperativo,
integrado e porque não dizer mais holístico, uma vez que torna
possível uma maior aproximação do aluno com os professores ,
agora, orientadores e não transmissores e também com a equipe
escolar como um todo.
Com esta proposta estão conectadas as chamadas
competências do século 21 que requerem além da competência
cognitiva do indivíduo, que seja desenvolvida e incentivado o seu
desenvolvimento socioemocional, visto que se entende que está
nas relações, interpessoais e intrapessoais o maior desafio de
convivência da humanidade.
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2 EDUCAÇÃO ATIVA, UMA HISTÓRIA, UM
DEVIR
Atentos ao conceito proposto por Bonwell e Eison (1991)
pode-se traduzir a Educação Ativa como uma parceria entre
professor e aluno na busca pelo conhecimento. Entendida
enquanto uma metodologia focada no diálogo, na sondagem de
conhecimentos, comportamentos e competências prévias, bem
como nas percepções sobre as temáticas propostas. É também
pautada nas chamadas competências do século 21, que envolve
principalmente o desenvolvimento emocional, social e ético do
indivíduo.
Sua proposta envolve partir da problematização, para a
contextualização e aplicação prática dos conhecimentos
envolvendo principalmente o desenvolvimento de competências
valorativas do ser humano, ou seja, competências pessoais de
cunho de valor, tendo como consequência direta a elevação da
capacidade do indivíduo em desenvolver competências científicas
ou técnicas.
Nesse sentido o aprender envolve o entender. As
capacidades outrora valoradas de memorização pura e simples
aqui são descartadas e substituídas pelo entendimento. O
entendimento passa a ser o cerne da aprendizagem e essa por sua
vez vem a ser mensurada pela elevação do individuo não somente
enquanto técnico, mas como um ser humano, com todas as
competências e valores desenvolvidos potencialmente.
A ênfase dada à mudança de comportamento advindas
através da atribuição dessas competências pessoais são tratadas
como processo imprescindível no contexto da aprendizagem
através de uma Educação Ativa. Para Bonwell e Eison (1991) a
responsabilidade pelo próprio aprender é também um conceito de
liberdade de escolha que impulsiona a autoestima, o respeito, o
comprometimento do indivíduo, a afetividade, e a empatia que
facilitará o trabalho em grupo que é uma das metodologias
principais a serem utilizadas por esse modelo de educação.
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Nesse contexto de protagonismo enunciada por esses
valores, o aluno passa a ser sujeito ativo no seu processo e tem a
consciência de que o professor é mediador, facilitador,
estimulador do processo, mas apenas a si próprio cabe a tarefa de
criar seu contexto e possibilidades de aprendizagem. Isso não
retira a importância nem diminui o papel do professor nessa
dinâmica. Ao contrário, o seu papel de sensibilizador é
inequívoco.
2.1 O PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
ATIVA
O processo de envolver o aluno e responsabilizá-lo por sua
a própria aprendizagem, não diminui a tarefa do professor nem o
onera do trabalho como é entendido por muitos. Ao contrário, o
processo que leva à autonomização do aluno exige que o professor
possua competências ainda mais complexas e muito além da
capacidade de transmitir conhecimentos. Afinal mediar a
aprendizagem requer muito mais empenho, dedicação, estudo e
responsabilidade sobre sua própria história e sobre a formação do
outro. Não se pode sair do tradicionalismo e cair em metodologias
equivocadas, sem fundamentos ou direcionamentos.
Para
tanto, Bonwell e Eison (1991), atestam que há algumas
considerações acerca dos valores e comportamentos que se espera
do professor. Em primeiro lugar reconhecer seu valor próprio, sua
história, sua cultura seriam os primeiros comportamentos
esperados para alguém que se reconheça enquanto ser humano.
Quanto à dimensão pedagógica, a firmeza e a consciência
de sua capacidade técnica facilitarão o seu fazer metodológico e
trará confiança aos alunos, ajudando a também despertar
autoconfiança, autoconsciência e respeito. Não se trata aqui da
obrigação de motivar o aluno. O próprio conceito de motivação é
dúbio e discutível. Trata-se do professor que com seu
comportamento motivado traduzido no seu fazer metodológico
com conteúdos diferenciados, com postura compreensiva e de
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respeito às diferenças, com interesse pelas vivências dos alunos,
motivará os alunos não apenas no discurso, mas no
comportamento apresentado evidenciado em sala de aula.
Como relata Nóvoa (2011, p.08):
Estamos a assistir, neste início do século XXI, a
um regresso dos professores ao centro das
preocupações educativas. Os anos 70 foram
marcados pela racionalização do ensino, a
pedagogia por objetivos, a planificação. Os anos 80
pelas reformas educativas e pela atenção às
questões do currículo. Os anos 90 pela
organização, administração e gestão dos
estabelecimentos de ensino. Agora, parece ter
voltado o tempo em que os professores se tornam o
cerne da questão.

É notório, que a educação brasileira tem na sua estrutura
característica um modelo onde o que é valorizado é a produção do
conhecimento, e de fato, esse conhecimento é transmitido, mas o
pedagógico e o socioemocional vem sendo negligenciado. Não
podemos culpar apenas às instituições, pois há uma inexistência
de amparo legal que estimule a formação pedagógica pautados
também nessas competências socioemocionais para esses
docentes.
Muitos professores se comportam como especialistas,
atuando apenas na sua área de conhecimento e entende que sua
experiência durante a carreira acadêmica, fará com que eles
tenham uma qualificação didático-pedagógica, o que não é
verdade. É claro que a experiência acumulada durante anos de
prática docente é importante, mas ela por si só não é suficiente
para o processo de construção do conhecimento por parte dos
alunos.
É preciso considerar que a atividade profissional de todo
docente possui uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a
objetivos educativos de formação humana e a processos
metodológicos e organizacionais de construção e apropriação de
saberes e modos de atuação. Pimenta e Anastasiou (2003),
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afirmam que, embora os professores possuam experiências
significativas e trajetória de estudos em sua área de conhecimento
específica, é comum nas diferentes instituições de ensino o
predomínio do “despreparo e até um desconhecimento científico
do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual
passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam
na sala de aula”.
Para exercer a docência, é necessário que o profissional
além de ter conhecimentos específicos da sua formação, também
possua conhecimentos pedagógicos do processo ensinoaprendizagem, aliados aos saberes de sua experiência e de sua
produção científica, pois quando um docente tem formação
pedagógica, ele traz consigo uma fonte de aprendizagem numa
perspectiva de mudança e inovação para a sala de aula,
contribuindo de forma significativa para a transformação do
conhecimento e sua aplicabilidade, aos discentes.
Para Esteve (2009):
Há um autêntico processo histórico de aumento das
exigências que se fazem ao professor pedindo-lhe
que assuma um número cada vez maior de
responsabilidades. [...] Para além da matéria que
leciona, pede-se ao professor que seja um
facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz,
organizador do trabalho de grupo, e que, para além
do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afetivo
do aluno, da integração social e da educação sexual
etc. (ESTEVE, 2009, p. 100).

Estas exigências educacionais são consequência das
grandes transformações que ocorreram nas últimas décadas e que
envolvem a competitividade e a luta pelo domínio do saber,
características do estado neoliberal. Assim, em uma época onde a
sociedade contemporânea vem transformando a educação em algo
lucrativo e rentável, o professor é formado também para o
mercado de trabalho, onde desempenhará suas atividades de
especialista, e onde muitas vezes questões recorrentes do
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cotidiano da educação vão sendo obliteradas fazendo cada dia
mais necessária a ideia de uma formação continuada, em serviço
para que lacunas sejam paulatinamente preenchidas frente as
demandas.
Muitas vezes, os professores são coagidos a dominar
práticas e saberes, nunca necessário ao desempenho de suas
funções na escola. “A pedagogia de projetos, a transversalidade
dos currículos, as avaliações formativas, enfim, são muitas as
novas exigências que esses profissionais se veem compelidos a
responder” (OLIVEIRA, 2007, p. 34).
Neste cabedal de exigências dos sistemas educacionais os
professores muitas vezes ficam sem saber se trabalham as bases
do conhecimento imprescindíveis para o desenvolvimento do
aluno enquanto sujeito de interferência na sociedade, ou se
passam a ser “consultores de métodos e animadores de grupos de
trabalho” (LABARCA, 1995, p. 175). Nesse sentido a formação
em serviço para uma educação ativa é de suma importância.
2.2 EDUCAÇÃO ATIVA OU METODOLOGIAS ATIVAS?
Todo o processo de educação ativa envolve as práticas e
metodologias pedagógicas que interfiram na aprendizagem que
nesse modelo precisa ser também ativa. Ativa e Interativa uma vez
que requer que o aluno participe de todo o processo seja em
qualquer disciplina, se engajando e desenvolvendo habilidades
que são tão evidenciadas atualmente na BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) com verbos como escrever, falar, resolver
problemas ou refletir entre outros que demonstram o imperativo
da ação.
Dentre as metodologias que tornam esse tipo de ação
possível não são desconhecidas em sua existência, o que
diferencia nesse modelo é a frequência dessa utilização e o
envolvimento do professor-orientador que irá diferenciar na
aquisição deste conhecimento por parte do aluno. Entre os
modelos de metodologias de ensino ativo, mais usuais temos:
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Aula-laboratório, trabalhos em grupos, simulações, aprendizagem
baseadas em problemas (PBL), utilização de ambientes virtuais e
mídias sociais etc.
A metodologia oportuniza a um alto padrão de qualidade
de aprendizagem perante uma realidade mútua de comunicação,
que é um princípio elementar da aprendizagem ativa (FELDER;
BRENT, 2009). A aprendizagem ativa contempla técnicas em que
o professor deixa de ser o centro da aprendizagem e passa a ser
um mediador. Nesta proposta, por sua vez, o professor tem o
papel de “incentivar as crianças a serem ativas em relação à
própria aprendizagem e ao desenvolvimento da cognição e da
metacognição” e para que isso aconteça, é necessária uma
pedagogia “que saliente as habilidades de pensamentos gerais”
(VICKERY, 2016, p. 1).
Um dos princípios da aprendizagem ativa é promover a
interação entre os estudantes com o propósito de resultar em uma
aprendizagem participativa e significativa, dentro e fora de sala de
aula, como é o caso da aprendizagem cooperativa e aprendizagem
colaborativa (TORRES, 2014)
Entendendo que os ambientes de aprendizagem são
fundamentais no desenvolvimento das competências de cognição,
interpessoalidade e principalmente intrapessoalidade tão esperadas
para o sujeito do século 21 esse tipo de atividade além de
possibilitar resultados interessantes, pautados no envolvimento de
ambos, aluno e professor a técnica utilizada em sí refletirá ao
educando a mensagem de respeito aos seu interesses por parte da
instituição e por parte do professor.
2.3 DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DAS
METODOLOGIAS ATIVAS
Mesmo com todas os pontos positivos elencados, a
utilização desse tipo de metodologia encontra resistência tanto do
aluno quanto do professor para a sua utilização. O hábito de uma
educação bancária não se desfaz rapidamente e traz acomodação
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tanto ao aluno quanto ao professor. Ao professor, o sair da sua
zona de conforto e a necessidade de reciclar, reaprender, e
principalmente aprender a melhor instrumentalizar seus saberes.
Ao aluno a insegurança e a alienação quanto ao verdadeiro sentido
de aprendizagem ativa e significada por sua própria busca.
Quando se diz que o professor precisa reciclar isso infere
que ele tenha uma melhor preparação pois subentende-se que o
aluno ativo estará também mais preparado. É preciso que ambos
tenham clareza desse tipo de metodologia e isso envolve diálogo
pois à primeira vista o plano pedagógico parecerá ao aluno que o
professor não quer trabalhar e está transferindo o esforço para
eles.
Atualmente, percebe-se a presença de um forte
contingente de professores, das mais diversas
áreas, com amplo conhecimento científico, mas
sem nenhuma habilidade de educar e organizar a
prática pedagógica que realiza em sua ação
docente. Além disso, esperamos ver no professor o
reflexo de um profissional comprometido com as
mudanças exigidas de cada indivíduo, uma
caminhada que auxilia na organização de suas
propostas, para atuar, participar e transformar sua
realidade. (RIVERO, 2004, p.85).

Nessa percepção, a formação pedagógica do professor é
pensada como aperfeiçoamento da ação docente em processo de
educação inicial e continuada. Nesse sentido, para ser docente é
preciso muito mais do que apenas conhecer sua área de atuação,
mas principalmente, é preciso adquirir conhecimento,
competências e desenvolver habilidades que viabilizem o
aprendizado na linha de valores éticos e da reflexão
epistemológica, reflexão esta que trata da natureza, da origem e
validade do conhecimento, e estuda também o grau de certeza do
conhecimento cientifico nas suas diferentes áreas, com o objetivo
principal de estimar a sua importância para o espírito humano.
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Assim sendo, o protagonismo de ambos é indispensável,
ambos precisam se responsabilizar pelo processo pois só isso
garantirá o aprendizado, visto que esse é o maior problema desse
tipo de metodologia: a mensuração da aprendizagem de forma
equitativa. Notadamente todos saem ganhando caso esse
envolvimento de todas as partes seja conseguido.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo da Educação Ativa surge conforme cresce a
necessidade de mudança nas práticas acadêmicas em todos os
níveis de ensino. Apesar de não parecer uma prática nova por ser
eventualmente utilizada em sala de aula, sua prática sistemática
não é observada de forma geral e ainda é tida com desconfiança
por aqueles menos propensos a mudanças.
Fato é que conforme sugere a metodologia de Educação
Ativa o aluno é responsabilizado pelo seu projeto de
aprendizagem tornando-se protagonista do mesmo, em um
processo de diálogo interatividade, cognição e socialização com
resultados práticos individuais e coletivos que trazem ao ensino
um misto de prazer e dever cumprido indispensáveis ao
crescimento do indivíduo.
Portanto, para realizar um trabalho didático-pedagógico
condizente com a realidade que está inserido, o professor deve ter
um perfil baseado nas reais situações relativas à docência. Não há
como adquirir status de uma profissão se a atividade didáticopedagógica permanecer em segundo plano ou se a escolha for por
falta de opção.
O
professor que acredita na causa e reconhece suas limitações e as
necessidades de seus alunos e da sociedade, como responsável
pela formação de outros, deve ter as suas capacidades
potencializadas mediante a formação permanente e continuada e
com um aprofundamento em pesquisas em seu campo de atuação.
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O docente necessita compreender que o ato educativo se
realiza a partir de vários elementos que circundam a vida do
sujeito, desenvolvendo um processo de ensino-aprendizagem que
satisfaçam os anseios deles, por isso, a sua atuação pedagógica
deve ser revista constantemente a fim de corroborar com a
formação desse sujeito.
Apenas com profissionais capazes de buscar respostas para
essas expectativas ter-se-á o sucesso que se espera na formação
dos futuros profissionais e sobretudo seres humanos em contínua
formação. Sendo assim, é possível uma Educação Ativa, mas
antes de tudo, consciência e engajamento.
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RESUMO
Esta pesquisa discute de que forma as escolas brasileiras
estão preparadas para receber os alunos com necessidades
especiais, evidenciando a educação física escolar, nas classes
regulares e a forma como essa deve ser tratada e dirigida aos
alunos com necessidades educacionais especiais. Enfoca também
a formação para o cuidado especial que os profissionais da área de
educação e saúde precisam ter com essa parcela população,
carente de atenção familiar e psicossocial. Para tanto, a
metodologia utilizada é uma revisão teórica bibliográfica, onde as
experiências recolhidas por vários profissionais demonstram que é
possível realizar o trabalho inclusivo, baseado além de um
conhecimento técnico pedagógico, também na aproximação do
professor de educação física com o universo de um aluno com
NEE.
Palavras-Chave:
Necessidades
Educacionais
Especiais,
Educação Física Escolar, Inclusão.

ABSTRACT
This research argues of that it forms the Brazilian schools
are prepared to receive the pupils with necessities special,
evidencing the pertaining to school physical education, in the
regular classrooms and the form as this must be treated and be
directed to the pupils with educational necessities special. It also
focuses the formation for the special care that the professionals of
the education area and health need to have with this parcel
population, devoid of familiar and psicossocial attention. For in
such a way, the used methodology is a bibliographical theoretical
revision, where the experiences collected for some professionals
demonstrate that it is possible to carry through the inclusive work,
established beyond a knowledge pedagogical technician, also in
the approach of the professor of physical education with the
universe of a pupil with NEE.
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RESUMEN
Esta investigación discute cómo las escuelas brasileñas
están preparadas para recibir estudiantes con necesidades
especiales, destacando la educación física escolar, en clases
regulares y cómo debe ser tratada y dirigida a los estudiantes con
necesidades educativas especiales. También se enfoca en la
capacitación para la atención especial que los profesionales en el
área de educación y salud necesitan tener con esta porción de la
población, sin atención familiar y psicosocial. Para ello, la
metodología utilizada es una revisión bibliográfica teórica, donde
las experiencias recogidas por varios profesionales demuestran
que es posible realizar un trabajo inclusivo, basado además de un
conocimiento técnico pedagógico, también en la aproximación del
profesor de educación física al universo de un alumno con NEE.
Palabras clave: Necesidades educativas especiales, educación
física escolar, inclusión.
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INTRODUÇÃO
O termo inclusão talvez seja na contemporaneidade a
maior demanda e a maior temática nos meios pedagógicos. Sua
abrangência, porém, ultrapassa as discussões de acessibilidade
comuns no dia a dia e perpassa o âmbito da lei, passa do simples
acesso a um banheiro público até os mais sofisticados
computadores que são devidamente adaptados para incluir os
cidadãos que normalmente deveria ser incluído.
Nesse sentido, é notório que no Brasil, poucas escolas
estão realmente preparadas para assumir crianças com
necessidades especiais e o que não falta são relatos de mães que
comprovam isto e que será visto no anexo deste trabalho. Aqui,
se vai caminhar sobre um país tão grande e que de acordo com o
site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP atende hoje na escola pública cerca de 45
milhões de alunos.
Acerca disso, não é difícil imaginar que visivelmente não é
feito muita coisa para inclusão de pessoas com necessidades
especiais nas escolas de forma geral, mas, especificamente no
tema que mais sustenta esta pesquisa que é a inclusão de
estudantes com NEE nas aulas de educação física nas escolas
públicas brasileiras pouca coisa também está sendo feita
Em termos numéricos, três em cada quatro escolas do país
não contam com itens básicos de acessibilidade, como rampas,
corrimãos e sinalização. Menos de um terço possui sanitários
adaptados para deficientes. É o que revela o Censo Escolar 2014,
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). De acordo com dados tabulados pela Fundação
Lemann e pela Meritt, responsáveis pelo portal QEdu, indicam
que apenas 23 municípios do Brasil contam com todas as suas
escolas acessíveis – incluindo banheiros totalmente adequados a
deficientes.
Ou seja, a porcentagem das escolas não está devidamente
adequada para portadores de necessidades especiais, e com isso, a
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exclusão é notória. Paralelo a isso, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Em 2014, mais de
698 mil estudantes especiais estavam matriculados em classes
comuns. Percentual sobe para 93% em escolas públicas.
Uma das questões que precisam ficar claras na execução
deste trabalho é a compreensão do que realmente legitima a
palavra inclusão, que por diversas vezes pode ser confundida com
integrar ou simplesmente inserir em uma determinada turma ou
grupo de pessoas. A inserção ou inclusão perpassa por esferas
digitais, sociais e físicas e pode igualmente fragmentar estes
nomes em diversos campos.
Nesse sentido, a inclusão em seus diversos aspectos tem o
poder de restaurar uma vida sem sombra de dúvidas. Na educação
ou no âmbito escolar existem a possibilidade de ser a escola o
lugar ideal para destruir a estima de pessoa excluindo-a ou o local
com o poder da inserção de uma pessoa em um determinado meio
pode salvá-la.
No Brasil, é visível que grande parte das escolas não
comporta meios físicos para incluir deficientes. Está também
evidente que dentro das exceções a prioridade são as rampas de
acesso, como se este fosse o único meio ou a única opção que dá
respaldo a questão da inclusão para portadores de NEE nas
escolas, entretanto, parece um sentimento legitimo diante da
dificuldade que é para consegui-las.
Mesmo amparado pela lei constitucional de 1988 como
cidadãos que tem os mesmos direitos de todos, os pais sofrem
com rejeições por parte de diretoras, não por discriminação, mas
por falta de estrutura física e profissional das instituições de
ensino. No Art. 208, está previsto que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de: II - atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Nesse sentido, este artigo é mais um no rol de pesquisas
relacionadas à inclusão social, especificamente no âmbito
educacional, e que mostra que a “deficiência” parte das escolas
300

por não ter estrutura física adequada para receber um aluno com
uma necessidade especial, principalmente em instituições do
interior. Não obstante se tratar de percorrer os benefícios que este
estudante desfruta em sua vida em todos os aspectos.
Há evidências que muito sobre este tema está disponível
para consulta quando se trata de uma teórica incompetência do
Estado nesse aspecto, seja ela proposital ou não. Existe um direito
legal para estas crianças e adolescentes e em uma visão geral, o
amparo da lei e discussões está aberto para a inclusão como a Lei
7.853 de 1989, o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA,
Declaração de Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Lei
10.172 referente ao Plano Nacional de Educação (PNE), entre
outras discussões a respeito do tema
Sendo assim, o que fica claro é que existem muitas teorias
e, muitas discussões, o problema é visível, é conhecido, é lógico,
o que teoricamente está ausente são as ações que concretizam a
sensibilidade proposta por especialistas e por leis, e fica o alerta
para que as ideias saiam do papel.
Esta pesquisa será bibliográfica, de cunho qualitativo e
dedutivo analisando informações previas sobre o tema, buscando
também em legislação básica dados que possam direcionar a
pesquisa. O trabalho está dividido em uma introdução e mais
cinco subtópicos. No primeiro é traçado o conceito de educação
física escolar e sua aplicação seguindo os parâmetros da LDBEN
e PCNS. No segundo é discutido o conceito de inclusão social em
suas possibilidades de aplicação e entraves encontrados na
implementação. No terceiro é traçada a previsão legal da inclusão
e das aulas de educação física dentro desse contexto. No quinto é
trazido o papel da escola no contexto e no processo de inclusão, e
no sexto e último capítulo é enfatizado os limites e as
possibilidades do fazer pedagógico dentro do contexto e visão de
educação inclusiva. As considerações finais trazem um pouco
do entendimento obtido com este estudo e vislumbram as
possibilidades de uma educação física escolar diferenciada para os
alunos com necessidades educacionais especiais.
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2. A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O mito da normalidade parte do paradigma do homem
padrão fabricado por uma geração de pessoas que tinha
dificuldade de compreender as pessoas que nasciam, ou se
tornavam, diferentes _ deficiências físicas, intelectuais, sociais. É
uma construção cultural que esteve enraizada e estagnada na
mesmice durante a era moderna, mas ganhou novas acepções na
era pós-moderna.
No que se refere à escola, se deve ter em mente que ela foi
estruturada a partir de um tipo de racionalidade moderna,
respondendo a um projeto de Modernização. O nascimento da
escola recebe sustentação desse contexto de repetição, linearidade,
modelo, Estado como estruturador da organização social instituições como família, escola, Igreja.Vale destacar que a
escola era vista como lugar onde os indivíduos dirigiam-se
visando à aquisição de informações, ou seja, a conquista do
conhecimento. O SABER instituído pela escola era promotor de
inserção do indivíduo à sociedade como um todo.
O projeto de escola provém de uma formatação de
conhecimentos legitimados que não abre espaço para a
diversidade cultural proclamada pela nova era. Compreender as
realidades culturais de diferentes grupos implica em organizar
currículos flexíveis, construídos de forma a valorizar as diferentes
manifestações culturais e reconhecer a possibilidade de
articulação de seus atores/autores no cenário escolar
A escola verdadeiramente democrática deve acolher em
seu seio, sem gerar exclusão ou discriminação por insucesso
escolar, a enorme diversidade de alunos com seus ritmos e
modalidades diferenciados de aprendizagem. Traduz-se em ter
professores que reconheçam as formas como seus alunos tratam e
desenvolvem seus conhecimentos; atrelar metodologias
diferenciadas de alunos capazes de acolher as diferenças
existentes no espaço escolar e capacitar os alunos; tratar a
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avaliação como suporte para o acompanhamento do processo
ensino aprendizagem e verificador das barreiras encontradas.
Porém, a escola apresenta como realidade, uma avaliação
classificatória que hierarquiza os alunos – nem em suas
possibilidades -, mas através de conhecimento adquirido. Uma
formatação metodológica de ensino que trata os alunos como uma
massa homogênea, onde aquele que não consegue apresentar bom
desempenho não encontra apoio no espaço escolar. Sem falar na
postura de grande parte do corpo docente, que de forma inflexível
e desestimulada, não consegue uma relação com seus alunos que
promova a aprendizagem deles
À estruturação da organização social, por parte do Estado,
ocorre por meio das políticas públicas que, dentre tantos direitos,
precisava (e, ainda precisa) garantir os direitos sociais. Os direitos
sociais que tinham como função assegurar que as desigualdades
sociais não se ampliassem e assim comprometessem o exercício
pleno dos direitos civis e políticos dos cidadãos (RUA, 1995).
Ações estrategicamente selecionadas a fim de consolidar a
política pública que elimine a exclusão. Neste sentido, a política
pública necessita ter um caráter imperativo para que sua
autoridade realmente alcance o fim desejado e contemple todos os
cidadãos. Porém, no caso das chamadas minorias, ou grupos
vulneráveis, torna-se complexo implementar de forma imperativa
uma política que confronte com a cultura do grupo social.
Em análise a esse aspecto do confronto, podemos observar
as inúmeras tentativas do poder público de tentar implementar
ações que garantam os direitos das pessoas com deficiência. A
inclusão da pessoa com deficiência nos mais variados aspectos
acaba por ser uma demanda recorrente, uma vez que há sempre a
tentativa de reafirmar os seus direitos; e, uma vez mal resolvidos
emergem continuamente no debate político e na agenda
governamental.
Pelas recorrentes necessidades de pontuar a inclusão, quer
seja por fatores culturais, quer seja pela falta de habilidade
governamental, não se consegue controlar o seu processo. O
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processo de implementação de políticas públicas inclusivas
necessita de cooperação entre as organizações participantes _ ou
seja, todos da sociedade; necessita de uma programação que
disponha de tempo e recursos suficientes; e, o fundamento da
relação entre a causa e o efeito deve ser investigado sem
superficialidade: a identidade.
A constituição da identidade do indivíduo se estabelece,
entre outros aspectos, pela percepção da diferença do sujeito em
relação aos demais presentes na sociedade. Identidade é uma
construção relacional, marcada pela posição que a diferença
pontua como aceitável (ou não) para o grupo ao qual o indivíduo
está inserido. A diferença é fator contributivo ao processo, porque
se encontra impregnada por símbolos, representações das normas
e valores sociais. A representação atua para classificar o mundo e
as relações existentes nos mais variados contextos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (BRASIL,
1997) quando se refere à educação física como a área do
conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal
do movimento, com as finalidades de lazer, expressão de
sentimentos, afetos e emoção, manutenção e melhoria da saúde.
Aponta para a perspectiva metodológica de ensino e
aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia,
cooperação, participação social e da afirmação de valores e
princípios e valores democráticos.
Estes princípios democráticos visam à recuperação de
qualquer tipo de discriminação e exclusão social. Ainda segundo
os (PCNs), sobre o papel da escola e do professor de educação
física, dizem que a escola configura-se como um espaço
diferenciado aonde as diferentes competências com os quais as
crianças chegam à escola deverão ser ressignificadas e ao
professor é atribuída a função de oportunizar uma variedade de
atividades em que diferentes competências sejam exercidas e as
diferenças individuais sejam valorizada.
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3. INCLUSÃO SOCIAL: CONCEITOS E
PARADIGMAS.
O paradigma da inclusão é uma das maiores demandas da
contemporaneidade. Fala-se muito atualmente dessa demanda pela
inclusão e principalmente na questão das pessoas com deficiência
esse fator é ainda mais significativo quando se refere ao ensino da
matemática nas escolas e toma uma dimensão ainda mais especial
quando se refere aos alunos especiais.
É comum ouvir relatos dos professores, a respeito dos
trabalhos que desenvolveram com alunos em suas respectivas
salas de aula, sobre o conteúdo, os recursos didáticos utilizados, a
forma como estes eram organizados e, até mesmo, a ordem em
que eram dispostos. Todos os debates ainda que se mostrem
repleto de aprendizagens mostra também a linha tênue entre as
possibilidades e os entraves práticos da inclusão em sala de aula.
Entende-se por inclusão um conjunto de formas e ações
que combatem a exclusão ao acesso básico das benesses da vida
em sociedade, motivadas pelo fato de não haver pertencimento à
classe social, origem geográfica, educação, idade, padrões de uma
determinada sociedade ou ainda pela existência de deficiência ou
preconceitos raciais.
Assim, Inclusão Social seria oferecer aos exclusos dessas
categorias, oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de
um sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais
favorecidos no sistema piramidal em que vivemos.
Segundo (ARANHA, 2001, apud ALVES 2005 p. 61)
O conceito de inclusão [...] evocaria a necessidade
de transformação da escola para permitir o
atendimento integrado de todos os alunos no ensino
comum. Nesse caso, são defendidas as medidas de
profundas alterações na organização do ensino,
colocando em discussão a necessidade de análise
coletivas sobre o projeto
pedagógico da
instituição; questionando as alternativas didáticas
consideradas ‘tradicionais’ e centradas no
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professor; propondo a revisão de processos de
avaliação (avaliação processual que considere o
aluno como parâmetro de si mesmo); construindo
dispositivos de apoio complementar ao
atendimento no ensino comum, sem excluir o
aluno de sua classe de referência; discutindo
amplamente a necessidade de formação continuada
de professores e demais técnicos que atuam junto
às escolas.” (ARANHA, 2001, apud ALVES 2005
p. 61)

O discurso da inclusão foi ganhando força com a
democratização da sociedade e em especial no Brasil, a partir da
última década do século XX, quando as modificações políticas e
sociais vivenciadas pelo país, evocou o surgimento de grupos que
até então por serem minorias sociais, viviam à margem da
sociedade. Uma lista de excluídos como povos, indígenas, idosos,
deficientes físicos e mentais, homossexuais, encabeçam essa lista,
fora outros tantos excluídos que na verdade constituem grande
maioria da população como mulheres, negros, sem-terra, sem-teto,
etc.Como este trabalho se restringe ao grupo excluído dos
deficientes intelectuais, vamos ater a esses as considerações. De
acordo com Steinbeck, 1999, pag:30
A elaboração de políticas e leis na criação de
programas e serviços voltados ao atendimento das
necessidades especiais de deficientes consiste em
criar mecanismos que adaptem os deficientes aos
sistemas sociais comuns e, em caso de
incapacidade por parte de alguns deles, criar-lhes
sistemas especiais em que possa, participar ou
"tentar" acompanhar a ritmo dos que não tenham
alguma deficiência específica. Tem sido prática
comum deliberar e discutir acerca da inclusão de
pessoas com algum tipo de deficiência:
mencionando direitos inerentes a uma deficiência
específica, abrangendo todos os direitos de forma
generalizada, embrulhando-os, sem maiores
cuidados em mostrar detalhadamente estes.
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A fala da autora mostra que por ser um conceito novo e de
certa forma em moda no entorno social , falar de inclusão, ou
melhor, inseri-la requer cuidados que a própria sociedade não está
pronta para assumir, a própria educação para a inclusão precisa de
um trabalho de educação desde sua raiz, é nos primórdios da vida
social, na cultura local que deve ser implementado o conceito de
inclusão para que ele funcione e não apenas através de imposições
sociais ou governamentais que não mudam o padrão mental e de
comportamento das pessoas. O comportamento de excluir,
restringir, subjgar, julgar é muito enraizado socialmente.
Para Mantoan (1991, pag: 25):
A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido
muito distorcido e um movimento muito
polemizado pelos mais diferentes segmentos
educacionais e sociais. No entanto, inserir alunos
com déficits de toda ordem, permanentes ou
temporários, mais graves ou menos severos no
ensino regular nada mais é do que garantir o direito
de todos à educação - e assim diz a Constituição!

Dessa forma, o princípio democrático da educação para
todos só se evidencia nos sistemas educacionais que se
especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles, os
alunos com deficiência. A inclusão, como consequência de um
ensino de qualidade para todos os alunos provoca e exige da
escola brasileira novos posicionamentos. Pesquisadores como
Tabaquim (1996), Paiva (1997), Nascimento (1998), Limongi
(2003), Alpino (2003) e Carabetti (2005) comprovaram a
importância de estudar os processos de ensino-aprendizagem e as
relações sociais de crianças com necessidades educacionais
especiais na escola, e em particular atenção aos estudantes com
paralisia cerebral.
Na teoria de Vygotsky (1998) existem dois níveis de
desenvolvimento:um real, já adquirido ou formado, que determina
o que o estudante já é capaz de fazer por si próprio, e um
potencial, ou seja, a capacidade de aprender com outra pessoa. Os
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níveis de desenvolvimento formam a Zona de Desenvolvimento
Proximal.
Essa zona pode ser entendida como a distância entre o
nível de desenvolvimento real e o potencial. Sendo que o nível
real se refere ao conhecimento já conquistado pela criança e o
potencial como aquele que ela necessita de ajuda de adultos ou de
companheiros mais experientes. Para Vygotsky, o trabalho do
sujeito refere-se ao domínio dos instrumentos de mediação,
inclusive sua transformação por uma atividade mental.
Tomando como referência a teoria de Vygotsky entende-se
que a aprendizagem interage com o desenvolvimento, criando
abertura nas zonas de desenvolvimento proximal, nas quais, as
interações são realizadas, estando então, os dois processos,
aprendizagem e desenvolvimento, inter-relacionados. Desta
forma, um conceito que se pretende trabalhar, requer sempre um
grau de experiência anterior para a criança.
Nos dias atuais tem-se aumentado o debate da educação
inclusiva, de um modo geral. As políticas públicas têm se
preocupado mais com essa questão, ao ser abordado alunos com
diversos tipos de deficiências. Em se tratando da paralisia
cerebral, percebe-se a falta de debates e discussões sobre o
problema, uma vez que os alunos desse grupo apresentam formas
e tempos diferentes de aprendizagem. Existe uma barreira
formada entre os velhos padrões e práticas escolares e padrões
mais recentes. Esse tipo de problema acontece quando a escola
recebe esse tipo de aluno e todas as suas práticas são postas em
questão e novas temáticas devem ser elaboradas e colocadas em
prática.
Percebe-se então que a escola não está preparada para
todos os alunos. A escola só está pronta para alunos que podem
superar as dificuldades que venham a surgir, por seu próprio
esforço, com a sua habilidade cognitiva. Aqueles que dependem
se um maior apoio por parte do professor e da própria logística da
escola, fica à mercê da sorte.
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4. ARGUMENTAÇÃO LEGAL
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus
objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo
205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho.
No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de
condições de acesso e permanência na escola” como um dos
princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta
do atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208).
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº
8.069/90, no artigo 55, reforça os dispositivos legais supracitados
ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.
Também nessa década, documentos como a Declaração Mundial
de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca
(1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da
educação inclusiva.
Em 1994, é publicada a Política Nacional de
Educação Especial, orientando o processo de
“integração instrucional” que condiciona o acesso
às classes comuns do ensino regular àqueles que
“(...) possuem condições de acompanhar e
desenvolver as atividades curriculares programadas
do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos
ditos normais” (p.19).

Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de
padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a Política
não provoca uma reformulação das práticas educacionais de
maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de
aprendizagem no ensino comum, mas mantendo a
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responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no
âmbito da educação especial.
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei nº 9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino
devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e
organização específicos para atender às suas necessidades;
assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude
de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos
superdotados para conclusão do programa escolar.
Também define, dentre as normas para a organização da
educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas
séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e
“[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames”. (LDB, 1996, art. 37).
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº
7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como
uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de
ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial
ao ensino regular. Acompanhando o processo de mudança, as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam
que:
Os sistemas de ensino devem matricular todos os
alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o
atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para
todos. (MEC/SEESP, 2001).

As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para
realizar o atendimento educacional especializado complementar
ou suplementar à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade
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de substituir o ensino regular, não potencializam a adoção de uma
política de educação inclusiva na rede pública de ensino, prevista
no seu artigo 2º.
O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº
10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da
educação deveria produzir seria a construção de uma escola
inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao
estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino
favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais
dos alunos, aponta um déficit referente à oferta de matrículas para
alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à
formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento
educacional especializado.
A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil
pelo Decreto nº 3.956/2001, afirma que as pessoas com
deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas, definindo como
discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou
exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos
humanos e de suas liberdades fundamentais.
Este Decreto tem importante repercussão na educação,
exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida
no contexto da diferenciação, adotado para promover a eliminação
das barreiras que impedem o acesso à escolarização.

5. O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE
INCLUSÃO
A escola assume um papel fundamental na vida da criança.
Local de aprendizado, convivência, avanços, sendo assim ela não
pode exercer função contrária levando essa criança a estacionar,
retroceder, ou ser segregada em classes especiais e atendimentos à
parte.O período que todo ser humano passa na escola é muito
longo para que seja visto apenas como um laboratório onde as
311

coisas ou as pessoas possam ser testadas à parte. É no conjunto
que a escola se faz. Assim ela precisa garantir a aprendizagem e a
equidade entre os alunos.
De acordo com (Mantóan, 2001 p: 33):
Um desses sistemas, que muito apropriadamente se
denomina "de cascata", prevê a exclusão de
algumas crianças, que têm déficits temporários ou
permanentes e em função dos quais apresentam
dificuldades para aprender. Esse sistema
contrapõe-se à melhoria do ensino nas escolas, pois
mantém ativo, o ensino especial, que atende aos
alunos que caíram na cascata, por não conseguirem
corresponder às exigências e expectativas da escola
regular. Para se evitar a queda na cascata, na
maioria das vezes sem volta, é preciso remar contra
a correnteza, ou seja, enfrentar os desafios da
inclusão: o ensino de baixa qualidade e o
subsistema de ensino especial, desvinculada e
justaposto ao regular.

Sendo assim a qualidade do ensino regular é, pois, um
desafio que deve ser priorizado e assumido por todos os
educadores. A escola regular para todas as crianças é um
compromisso que toda nação deve assumir, pois do sucesso da
educação básica depende o desenvolvimento econômico e social
do país. S possibilidades para que isso se efetive são grandes, mas
urge todo um remodelamento do sistema educacional que aí se
encontra.
Se hoje já podemos contar com uma Lei
Educacional que propõe e viabiliza novas
alternativas para melhoria do ensino nas escolas,
estas ainda estão longe, na maioria dos casos, de se
tornarem inclusivas, isto é, abertas a todos os
alunos, indistinta e incondicionalmente. O que
existe em geral são projetos de inclusão parcial,
que não estão associados a mudanças de base nas
escolas e que continuam a atender aos alunos com
deficiência em espaços escolares semi ou
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totalmente segregados (classes especiais, salas de
recurso, turmas de aceleração, escolas especiais, os
serviços de intinerência). Infelizmente a presença
de tudo isso não garante nem de leve a inclusão.
(MANTÓAN, 2007, p:56)

A maioria das escolas não consegue atender os alunos com
deficiência em suas turmas regulares e justificam esse fato a uma
série de fatores entre os quais o despreparo dos professores para
essa atuação. Além disso, há uma descrença bastante generalizada
acerca da real aprendizagem e acompanhamento desses alunos
especialmente os casos mais graves, que certamente acarretariam
ainda uma maior exclusão desses alunos frente aos demais.
A inclusão é considerada pela escola mais uma utopia que
uma possibilidade prática. Sendo assim, o que fica claro é a
necessidade de se redefinir e de se colocar em ação novas
alternativas e práticas pedagógicas, que favoreçam a todos os
alunos, para isso há que se pautar na atualização e
desenvolvimento de conceitos e em aplicações educacionais
compatíveis com esse grande desafio.
A escola precisa urgentemente mudar para atender essa
demanda. O que a lei propõe é um ensino especializado em todas
as crianças e ainda mais especial para deficientes. Isso requer
professores que se aperfeiçoam para exercer suas funções,
atendendo às peculiaridades de todos os alunos, e mais
especificamente os especiais.

6. OS DESAFIOS PARA A ESCOLA INCLUSIVA
De acordo com Mantóan (2007, pag 78) alguns aspectos
precisam ser seriamente considerados para que a escola seja
realmente aberta a todos. É preciso mudar a escola e mais
precisamente o ensino nela contido e isso não é tarefa fácil. É
preciso colocar a aprendizagem e o ensino focado no aluno como
eixo principal, garantindo que todos aprendam cada qual em seu
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respectivo tempo e criando situações para que a reprovação seja
inexistente.
Isso, dentro de nossa estrutura educacional seletiva e
segregacionista é por si só muito difícil, e para tanto é preciso que
a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito
crítico sejam exercitados nas escolas, por professores,
administradores, funcionários e alunos, pois são habilidades
mínimas para o exercício da verdadeira cidadania.
Formar, valorizar e estimular o professor formando-o
continuamente é outro aspecto que assume fundamental
importância, visto que ele é instrumento fundamental para a
aprendizagem do aluno. Para tanto sua valorização funcional é
também aspecto relevante nisso tudo, principalmente para que
professores dispostos e conscientes de sua função estejam
exercitando seu trabalho.
O tema em uma visão geral é muito aberto, pois precisa de
definições para que se entenda como funciona a educação física
nas escolas e daí ter uma base de como ela pode e deve funcionar
como pode ser usada com alunos especiais. É necessário entender
a idade, os ciclos, as formas de jogos e a prática de esporte,
entender como isto pode relacionar corpo e alma, [...]
proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmônico do corpo e
do espírito, concorrendo assim para formar o homem de ação,
física e moralmente sadio, alegre e resoluto, cônscio de seu valor e
das suas responsabilidades (BETTI, 2009b, p.82).
Conforme Frazão Souza (2016) a consistência da proposta
de inclusão, basicamente, reside no processo de crítica e revisão
de valores e crenças, no reconhecimento e respeito às diferenças,
no exercício dialético de percepção da realidade que culmine no
processo de luta pela participação de todos os que estejam em
situação ou risco de exclusão. A garantia para todos da igualdade
dos direitos sociais à participação e ao acesso de bens e serviços
disponíveis no âmbito da sociedade, incluindo-se aí a Educação.
No caso da escola, então que ela se configure democrática.
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Em outra vertente, Vygotsky (1994) afirma que, desde o
nascimento, os seres humanos são envolvidos em atividades e
objetos que os permitem crescerem biologicamente,
cognitivamente e socialmente; sendo que os objetos e as
atividades não são aleatórias, as mesmas são permeadas pela
cultura do grupo social a que pertencem esses seres.
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da
criança, suas atividades adquirem um significado
próprio num sistema de comportamento social e,
sendo dirigidas a objetos definidos, são refratadas
através do prisma do ambiente da criança. [...] Essa
estrutura humana complexa é o produto de um
processo de desenvolvimento enraizado nas
ligações entre a história individual e a história
social. (Vygotsky, 1994, p. 40).

Através da interação do outro, o ser humano que vai se
constituindo sujeito pode, desde pequeno, ir atribuindo sentido ao
que está em seu entorno. Dessa forma, esse sujeito vai
desenvolvendo internamente as suas funções mentais superiores,
atribuindo um significado intrapsíquico, a partir dos significados
construídos nas relações sociais interpsíquicas.
São bases para essa interação, segundo Vygotsky (1994),
os signos e os instrumentos. Sendo essa interação, a apropriação
desses instrumentos a partir do contato entre os sujeitos. O contato
é a mediação propriamente dita. O ser humano conseguiu evoluir
como espécie graças à possibilidade de ter descoberto formas
indiretas, mediadas, de significar o mundo ao seu redor, podendo,
portanto, construir representações mentais de objetos, pessoas,
situações, mesmo na ausência deles.
Essa mediação pode ser feita de duas formas: através do
uso dos signos e do uso dos instrumentos. Ambos auxiliam no
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Os
instrumentos e os signos proporcionariam, para Vygotsky (1994),
a mediação que impulsionaria o desenvolvimento. Assim a
interação com o outro e consequentemente a sua aprovação e
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aceitação que vão dar as bases do crescimento e desenvolvimento
saudável dessa criança e do futuro adolescente. Quando o diálogo
e a possibilidade de interação são danificados à construção mental
emocional e mesmo de aprendizagem desse indivíduo fica
seriamente comprometida.
O trabalho com esse público especial envolve um
empenho e um esforço maior por necessitar
também estimular a participação e envolvimento da
família. Se a educação regular exige esse
comprometimento, o ensino especial ainda mais,
pois vai trabalhar com a desconstrução de situações
condensadas na família e mexer com essas
estruturas internas é sempre muito difícil, porém
não impossível. (AMARAL,1998, p :04).

Para Amaral (1998, p:04) o aluno especial tem a marca da
«especialidade» na escola e fora dos muros escolares. O aluno da
classe especial é estigmatizado por ser considerado incapaz, por
não pertencer ao grupo dos alunos ditos normais. Assim,
considera que: ser especial na escola é deixar de pertencer à
“espécie” dos normais, a dos que, pressupostamente, aprendem
(...). Há um olhar patologizante e individualizado para aquele que
não se encaixa, que não é normal.
Nesse sentido, é valido pensar os benefícios da educação
física para pessoas com necessidades especiais. No prisma do
governo, a teoria é perfeita, as discussões estão claras em diversos
pontos de Leis e encontros, a preocupação está clara em
documentos como a constituição, na Lei 7.853 de 24 de outubro
de 1989:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais
que asseguram o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais das pessoas
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portadoras de deficiência, e sua efetiva
integração social, nos termos desta Lei.

Percebe-se que o tema inclusão está distribuído em
diversos documentos e, portanto, crianças e jovens com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) deveriam ser
contemplados com escolas que deveriam ter salas equipadas
para o Atendimento Escolar Especial (AEE) que em
diversos casos precisa auxiliares junto aos professores. No
artigo 58 da LDB 9394/96, está claro o seguinte:
Art. 58. Entende-se por educação especial,
para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação
escolar,
oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos portadores de
necessidades especiais. §1º Haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado,
na escola regular, para atender as
peculiaridades da clientela de educação
especial. §2º O atendimento educacional
será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes
comuns do ensino regular. §3º A oferta da
educação especial, dever constitucional do
Estado, tem início na faixa etária de zero a
seis anos, durante a educação infantil.

E da mesma forma, o estudante com qualquer tipo
de necessidade especial encontrará outros amparos legais
conforme mostrados em anexos deste trabalho.
Rondinelli (2012) afirma sobre a educação física em geral:
A Educação Física tem uma vantagem educacional
que poucas disciplinas têm: o poder de adequação
do conteúdo ao grupo social em que será
trabalhada. Esse fato permite uma liberdade de
trabalho, bem como uma liberdade de avaliação –
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do grupo e do indivíduo – por parte do professor,
que pode ser bastante benéfica ao processo geral
educacional do aluno”

Visto que é indiscutível os efeitos de inclusão para os
alunos portadores de algum tipo de deficiência, entendendo que
através dela o professor conhece melhor cada tipo de necessidade
especial, deve-se atentar para as condições físicas das escolas
brasileira que os professores sentem falta de material adequado
para este de aula. (MAZZARINO, J.M; FALKENBACH, A.;
RISSI, P. 87-102, 2011).
É sabido de todos que a maioria dos profissionais do Brasil
passam por tais dificuldades e certamente ampliam seu campo de
visão com o intuito de aprimorar as ações, mesmo com tantas
dificuldades. Nesse sentido, existem questionamentos no
momento de elaborar uma aula que possa colocar no mesmo
ambiente um cadeirante e um aluno que não possua nenhum tipo
de necessidade especial. (BRITO, LIMA. p. 1 – 12, 2012). Na
questão que aborda especificamente espaço, não é uma novidade a
necessidade de professores para suas aulas.
Então não tinha local, absolutamente nada. Era
numa sala, que afastávamos as cadeiras e eu subia
em cima da mesa para poder mostrar os exercícios
- naquela época nós usávamos o Método Francês e elas me seguiam. Então era muito restrita a aula.
Muito restrita. E era dentro de uma sala. Não
fazíamos jogos
nem
nada
disso.
Era
exclusivamente aquela aula. [...] Jogar bola,
exercícios com bola, não tinha condição, não tinha
espaço. Então eram só mesmo os exercícios, não
é?” (IVETE LUZ BUCK SILVA, 2004, p. 7-8).
Então, foi uma época assim de muita fartura. Nós
levávamos sacos de bolas de vôlei, de basquete, de
borracha, maça, arco, entendeu? Material de
atletismo: peso, disco, dardo. Colchões de
ginástica. A escola estava abarrotada. Então você
municiava o professor; ele tinha, vamos dizer,
material. Ele não poderia, primeiro, reclamar de
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espaço porque ele tinha quadra, tinha tudo.
Material ele tinha de sobra [...].

Nos anos 70, estudos comprovam que houve uma mudança
significativa, no decreto 69/450 de 1971 estabelece sessões
semanais de educação física o que segundo alguns professores
gerou certo conforto na pratica de exercícios, veja o que diz o
professor Aluízio Rosa que em 1974/1974 foi Coordenador de
educação Física da prefeitura Municipal de Curitiba no Paraná:
Fala-se de forma genérica, ou seja, do ensino regular para
alunos com necessidades especiais ou não, referentes às estruturas
da escola, entretanto, já na época, a professora Ermínia Piazeetta
do mesmo município, relata o seguinte:
Nós tínhamos fartura de material. Espaço era
exíguo. Nós não tínhamos nada. Nós íamos para
rua, nós íamos na frente das casas que tinham uns
vazios, terreno baldio; aproveitávamos tudo. Aqui
estava sendo construído e aí começou [...] fizeram
uma quadrinha pequenina lá nos fundos e gente
usava aquela; dividia entre a gente.
E continua:
Com o tempo fizeram a quadra de cima. Com uma
escola deste tamanho o espaço para Educação
Física é muito pequeno. Nós não temos espaço
aqui. Todo mundo acha que tem, mas para uma
escola que tem 40 turmas em um período, a quadra
é muito pequena. Eu sempre costumei ir para rua.
Peguei quadras lá nos fundos, no Centro Social, no
Arion. [...] Porque não havia espaço. Então cada
um lutava pelo seu espaço

Sendo assim, com diversos tipos de questionamentos e
discussões antigas, o tema continua sendo relevante, inconcluso e
passive de resoluções para a sociedade brasileira. De acordo com
Santos (2003) os professores podem promover a inclusão e a
socialização por meio dos benefícios e facilidades que a Educação
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Física contribui como a proximidade com os alunos e formação de
grupos, ao espaço físico amplo que permite maiores vivencias
corporais e ao lúdico. Na falta desses espaços, o que não justifica
é não promover essa integração. Para além das políticas públicas
eficientes, existe um componente que somente o professor tem e
esse constitui o diferencial que tem movido a educação pública no
Brasil: a boa vontade e o querer fazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação física constitui um espaço de encontro,
socialização e saber dentro e fora da escola. Nesse sentido precisa
e deve ser oportunizada para todos, e muito mais para aqueles que
são tolhidos de uma maior participação na sociedade por conta de
deficiências que ocasionam necessidades especiais. Segundo Soler
(2003) é dever da Educação Física Escolar garantir acesso de
todos os alunos às atividades propostas.
Além das garantias legais e constitucionais é uma questão
de âmbito humano proporcionar as condições para que essa
inclusão ocorra na escola e nas classes regulares. Nesse sentido
acredita-se que o aluno não terá que se adequar à escola, mas essa
sim deve e precisa se adequar ao aluno, possibilitando formas de
inserção e autonomia.
As políticas públicas infelizmente parecem andar na
contramão da educação. Onde se avança em direitos
internacionais, perde-se em execução, aplicabilidade. Nesse
contexto conflituoso, recai sobre o professor e a escola,
amparados por um Projeto político pedagógico bem-intencionado,
buscar fazer a diferença no sentido de incluir, habilitar, tornar
possível e viável o direito dessas crianças com necessidades
educacionais especiais.
Nesse ínterim cabe a cada um de nós educadores físicos,
buscar melhorar a vida dessas pessoas, em direção a emancipação,
autonomia e a tão sonhada inclusão social.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de averiguar o papel dos ambientes
virtuais de aprendizagem nos cursos de formação do Ensino Superior.
Procura também definir a relação entre esses ambientes virtuais de
aprendizagem com as tecnologias digitais de informação e
comunicação. A evolução tecnológica e informacional são uma
realidade consolidada e discutir aspectos de sua influência no campo da
educação é urgente e indispensável. Para isso, empregou-se pesquisa
bibliográfica de fontes relevantes sobre o tema. Após essa reflexão,
notou-se a importância dos ambientes virtuais de aprendizagem para o
sucesso da educação online, principalmente no Ensino Superior.

Palavras-Chave: TDIC, Educação Online, AVA, Formação
Docente.
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1- INTRODUÇÃO
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)
transformaram o modo de ser do homem. Desde o seu surgimento, esses
recursos modificaram a forma como as relações de trabalho e sociais se
desenvolvem. Estão presentes no mercado financeiro, na prestação de
serviços e até mesmo nas ações e eventos mais banais do cotidiano.
O que torna essa influência abrangente é a facilidade com a qual
se pode acessar toda essa informação. E isso é o que mais há na
sociedade do conhecimento. As mais variadas tarefas rotineiras e até
mesmo do trabalho podem ser executadas somente com um celular a
mão. Basta ter acesso à internet.
Diante desse cenário inovador, a escola não poderia ficar alheia
ou imune a esse domínio. Novas concepções de educação ganharam
força perante tecnologias cada vez mais avançadas. Tanto na Educação
Básica, com as crianças e jovens, quanto no Ensino Superior, nos cursos
de licenciatura, os que mais formam professores, entre eles os de
Pedagogia, esses recursos transformaram os processos educativos.
A educação online, antes distante, virou uma realidade
necessária, uma vez que é preciso formar professores aptos a lidar com
esses recursos tecnológicos. Um processo que terá êxito somente se for
proporcionada uma imersão significativa nessas linguagens e
ferramentas digitais. Diante desse cenário, coloca-se a seguinte questão:
Qual o papel dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) no Ensino
Superior na atualidade?
Entende-se, a princípio, que os ambientes virtuais de
aprendizagem são elos importantes para o êxito da educação online,
sobretudo no Ensino Superior. Eles simbolizam a evolução das TDIC no
ciberespaço, possibilitando novas metodologias de ensino-aprendizagem
e formas de conduzir o processo educativo.
Portanto, este estudo tem o objetivo de investigar a importância
dos AVAs nos cursos de formação do Ensino Superior. Além disso,
pretende também estabelecer qual a relação dos AVAs com as TDIC.
Assim, este trabalho foi organizado por meio de pesquisa
bibliográfica das principais fontes sobre o tema. Na primeira parte,
explora a presença das TDIC no cotidiano, na educação e sua influência
na formação de professores. A seguir, apresenta a educação online como
um recurso oriundo da evolução das TDIC. Por fim, retrata os AVAs
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como elementos fundamentais da estrutura de qualquer curso online,
sem os quais qualquer proposta educativa dificilmente terá êxito.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
2-1 AS TDIC NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Atualmente, o mundo vive um momento incomum e crítico e,
em meio a tantas incertezas, a tecnologia se apresenta como um
caminho na solução de inúmeros problemas, além de encurtar a
distância entre as pessoas. A sociedade está cada vez mais imersa nas
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nos seus mais
diversos segmentos. A história nos mostra que o novo, o imprevisível e
os avanços tecnológicos podem transformar as relações sociais e
contribuir para a evolução da humanidade.
Existem inúmeras discussões sobre tecnologias nos mais
variados contextos contemporâneos. Segundo Portela Cysne (2005, p.
56):
Etimologicamente, techne vem tanto do grego,
significando arte, técnica ou habilidade, quanto do
teks do Indo-Europeu e significa tecer ou fabricar.
Assim, tecnologia pode ser considerada um
elemento cultural, ao se considerar que é a
capacidade humana de criar tecnologia que torna
homem diferente de outros animais. Só o homem
tem a habilidade para ampliar seu ambiente
natural através do desenvolvimento e uso da
tecnologia.

Foi a partir das décadas de 60 e 70, que o mundo passou a
experimentar uma nova forma de interação, no qual, graças às
tecnologias, sociedade, economia e cultura estavam interligadas. Dessa
forma, os recursos tecnológicos, lançados no mercado a cada dia, vêm
ditando novas formas de vivências sociais, sendo inegável o poder
transformador das tecnologias para a sociedade (CASTELLS, 2010).
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Contudo, na educação brasileira de um modo geral, percebe-se que a
integração das TDIC ainda acontece de maneira modesta, como
descrevem Almeida e Valente (2012, p.58):
Ainda não observamos nos processos de ensino e
de aprendizagem, em distintos níveis, do Básico ao
Superior, os mesmos impactos e transformações
visivelmente identificados em outros segmentos,
tais como sistema bancário, nos processos
administrativos, nos serviços e nas empresas em
geral.

Devido à importância e ao destaque que ocupam no cenário
mundial, as TDIC e seus recursos devem ser incorporados aos processos
educativos como uma ferramenta pedagógica que muito pode contribuir
para qualificá-los, uma vez que as necessidades de aprendizagem
mudaram. Assim, faz-se necessário perceber que essas novas formas de
comunicação sinalizam para novos caminhos de ensino.
Esses novos contextos sociais levam à necessidade de uma
melhor compreensão sobre as tecnologias e os impactos causados a
partir da integração das TDIC nos cursos de formação de professores.
As exigências da contemporaneidade modificaram também a demanda
dos cursos de formação, de modo que as tecnologias passassem a ser
incorporadas a esses cursos, uma vez que a educação presencial vem
mostrando-se frágil por diversos aspectos.
Nesse sentido, a educação online surge como alternativa para
complementar o aprendizado e atender às novas demandas. De acordo
com Almeida e Valente (2012, p.60), “[...] as TDIC propiciam a
reconfiguração da prática pedagógica, a abertura e plasticidade do
currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos”.
Embora muitos autores considerem que os processos
pedagógicos devam auxiliar o aprendiz a construir conhecimento, a
integração das TDIC nos cursos de formação ainda está muito distante
das necessidades contemporâneas. Estudos demonstram que muitos
cursos já integraram a seus currículos muitas disciplinas tecnológicas,
contudo essas medidas não asseguram a qualidade necessária, nem a
utilização de todas as potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias
digitais.
Segundo Dantas (2005, p.22):
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A introdução de uma disciplina tem seu valor
enquanto garantia de que o tema será tratado na
formação inicial, mas uma proposta de formação
adequada à realidade, deve fazer com que a
preparação do professor para o uso das TCI
perpasse toda a formação, devendo se desenvolver
pautada na interdisciplinaridade, na relação
teoria-prática, na interação universidade-escola e
conteúdo específico – conteúdo pedagógico, etc.

Gatti (2013) reforça a ideia de que existe uma crise nos modelos
de formação de professores demandada por questões sociais diversas
que levam a inúmeros desafios contemporâneos a serem enfrentados
para se atingir uma formação de melhor qualidade, na qual o professor
esteja preparado para exercer uma prática contextualizada que leve os
alunos a um aprendizado significativo e atenda às suas expectativas
escolares.
A preocupação com a educação escolar, com a
escola, nos reporta a pensar em pessoas, em
relações pedagógicas intencionais, portanto, em
profissionais bem formados para isso, dentro das
novas configurações sociais e suas demandas;
profissionais detentores de ideias e práticas
educativas fecundas, ou seja, preparados para a
ação docente com consciência, conhecimentos e
instrumentos (GATTI, 2013, p.54).

O surgimento e a tomada do cotidiano pelas TDIC influenciam
as relações sociais e causa um efeito cascata na educação: escola,
professores e universidades precisam se adequar à essas novas
linguagens que proporcionam diferentes formas de interação. Novos
modelos de educação passam a ganhar força e destaque. Um deles, já
citado, é o modelo online.
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2-2 OS REFLEXOS DA EDUCACÃO ONLINE NOS
PROCESSOS EDUCATIVOS
Há muitos modelos educacionais que têm as TDIC como base.
Neste estudo, o foco é no modelo de educação online. Para Santaella
(2013), a educação online é uma modalidade de educação que se
processa por meios tecnológicos com a utilização da internet e seus
recursos, visando transpor delimitações de espaço e de tempo. É uma
forma de ensino e aprendizagem que se processa por meios eletrônicos,
em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e que vem
complementar o modelo de educação formal presencial.
Nesse cenário conectado, uma educação híbrida, na qual os
processos de ensino e aprendizagem presenciais se mesclam ao online
promovendo a combinação entre experiências pedagógicas e tecnologias
digitais informação e comunicação e informação a educação online
tornou-se indispensável no processo educativo.
Segundo Brito e Fofonca (2018, p.12-13):
[...] para uma educação híbrida ocorrer deve
haver a compreensão de que o ato de ensino e
aprendizagem, mesmo na educação presencial,
pode e deve desfrutar de espaços ao sabor da
ubiquidade, da modalidade tecnológica e da
hipermobilidade e, transformando o fazer uso de
ambiências virtuais de aprendizagem um lugar
comum, seja para complementar a didatização
presencial, seja pela busca da solidez na
constituição de aprendentes pesquisadores e
curadores de conhecimento em mídias digitais, fato
que perpassa a didatização tradicional e ecoa
numa ecologia, em que indivíduos, sistemas,
objetos
de
aprendizagem
entram
em
conversação/diálogos sem os constrangimentos de
um
espaço-tempo
(pré)determinados
pela
educação tradicional.

A educação online introduziu mudanças significativas nos
processos educativos, possibilitando aos seus usuários uma
aprendizagem ubíqua, com acesso a um fluxo muito grande de
informações, com mais flexibilidade e momentos de interação. Há ainda
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muitos obstáculos a serem enfrentados, mas sabe-se, hoje, que é
possível atingir experiências de aprendizagem significativas utilizando a
educação online, pois esta dispõe de inúmeras ferramentas e recursos
disponíveis para aplicações pedagógicas.
Brito e Fofonca (2018) consideram que a tecnologia possibilita
a integração entre os espaços e tempos, onde o mundo digital nada mais
é do de uma extensão do mundo físico. Portanto, não são dois espaços
diferentes. A esfera digital permite o conceito de sala de aula ampliada,
fortalecendo sua concepção híbrida ao facilitar os processos educativos
não somente no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços
do cotidiano.
Nesse contexto, a função do professor fica cada vez mais
relevante para uma transformação social tão necessária.
Os professores são os mobilizadores da educação
escolar e a escola é hoje a instituição social
basilar na instrução e formação da vida civil,
porta para outras formações e para a construção
continuada da democracia e a luta pelos direitos
humanos. Sua atuação coloca-se, assim, entre a
exclusão social e a transformação (GATTI, 2013,
p.59-60).

A educação online pode ser considerada já uma realidade
consolidada. É evidente que em constante reconstrução. Mas, por
exemplo, em situações de extrema emergência, como se constata
perante a COVID-19, vem provando ser uma alternativa consistente e
valorosa. Muitas universidades, para não paralisarem totalmente seus
serviços, estão fazendo uso mais abrangente dessa modalidade.
Contudo, existe um aspecto que é fundamental dentro desse
quadro que contempla a educação online. Para ela ter êxito na sua
proposta, necessita, intrinsecamente, dos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVAs). Sem estes últimos, o objetivo de proporcionar
uma extensão da sala de aula em qualquer lugar fica prejudicada. Assim,
quando se fala em educação online, não se pode ignorar a importância
dos AVAs.
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2-3 OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO ONLINE
A educação online (também chamada EaD) é o modelo que
possibilita o controle do tempo e espaço em prol da educação. O aluno
estuda quando e onde quiser. Ele pode se organizar e escolher o melhor
momento para que o estudo seja efetivo, mesmo que esteja bem longe
da sala de aula. Basta ter acesso à internet.
A internet, dessa maneira, não se limita a um meio
de transmissão de informações, ela abre um novo
mundo de organização social. A educação via
internet, por sua vez, passa a comportar elementos
que encontram confluência com o que deve ser a
formação de um novo tipo de sujeito social: o
sujeito em rede (BARROS, 2015, p.202).

A utilização da internet promove uma interação maior entre
alunos e professores, além de alunos com outros colegas de turma, em
um espaço de produção coletiva e troca de informações e conhecimentos
que podem ir além dos horários de aula. Mas essa interação, essa nova
metodologia de ensino-aprendizagem só é possível por meio do
ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Basicamente, é o alicerce
sobre o qual a educação online (ou EaD) é construída.
Para começar, é importante compreendermos o
ambiente virtual de aprendizagem como o sistema
que gerencia os cursos online. É nele que os
participantes do curso realizam suas tarefas,
buscam seus materiais de leitura, interagem com
os demais participantes, são acompanhadas pela
equipe docente etc (RIBEIRO, 2020, p.25).

Dessa forma, a ênfase dos AVAs é promover os processos de
aprendizagem. Os participantes do curso possuem flexibilidade para
estruturar suas atividades, mas o que não impede, por exemplo, de
serem monitorados por meio dos registros do ambiente afim de que se
possa acompanhar os seus respectivos progressos.
Pereira (2007) afirma que os AVAs se baseiam em mídias que
usam o ciberespaço para disseminar conteúdos e propiciar as interações
entre os integrantes do processo educativo. A qualidade desse último,
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portanto, é o resultado da soma de vários fatores: envolvimento do
aluno; qualidade da proposta pedagógica; dos recursos disponibilizados
além da estrutura e qualidade da equipe docente.
Os AVAs são tecnologias digitais que foram
criadas para e-learning (aprendizagem eletrônica)
e que oferecem conteúdos a distância,
disponibilizando ferramentas on-line (síncronas e
assíncronas) para serem utilizadas por pessoas
que porventura naveguem nos ambientes
(SANTINELLO, 2015, p.37-38).

O e-learning é um espaço que pode ser considerado um AVA
porque permite comunicação e interatividade tanto online como offline.
Os AVAs, assim, usam, de forma integrada, sistemas comunicativos e
interativos voltados para a educação, dando suporte às estratégias
pedagógicas idealizadas pela equipe de professores. Ribeiro (2020) cita
como exemplos de ambientes virtuais que transformam o ensinoaprendizagem online o Moodle, WebCT, Blackboard Learning, TelEduc
além do Fronter. Porém, existem outros tantos.
É importante tratar dessas ferramentas digitais dos sistemas de
educação online porque esta é uma modalidade que simboliza a
expansão da educação e os AVAs é que vão possibilitar seu
crescimento. Com a expansão da internet e o seu consequente
estabelecimento na área da educação, esse parece um processo
irreversível dentro de uma concepção voltada para a sociedade do
conhecimento.

2-4 OS DADOS ATUAIS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NO BRASIL
Tão importante quanto falar dos recursos disponíveis para a
educação EAD é falar dos dados que envolvem essa modalidade de
ensino. Os países desenvolvidos adotam métodos de educação a
distância a muitos anos, no Brasil a educação por correspondência podia
ser encontrada nas agencias dos correios e até mesmo nas bancas de
revistas. Tal sistema, que antes era conhecido como sistema de educação
por correspondência evoluiu e hoje se tornou mais acessível, mesmo
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para os lugares mais remotos do mundo. Um cidadão na Antártida pode
fazer um excelente curso em plataformas da Harvard, por exemplo.
Tudo isso chamou a atenção do sistema de educação formal e
em o Governo Federal lançou o chamado projeto EDUCOM. Porém
antes mesmo do lançamento do referido projeto, a informatização já
estava em andamento, ainda nos anos 60 o departamento de física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Moraes, 1997, pág. 20) já
passava por experiencias com computadores na educação.
O Projeto EDUCOM foi o primeiro projeto de natureza publica
voltado para a educação, criado em 1983 e capitaneado por uma
comissão da SEI deu início a implantação de sistemas de informática
educacionais em várias universidades públicas. Até esse momento não
tinha noção da dimensão e do avanço das metodologias de ensino por
parte dos sistemas de ensino a distância.
Com o tempo aos Ambientes virtuais foram se modernizando e
se democratizando, surgindo dezenas de plataformas de ensino
extremamente acessíveis, como: Moodle, Teleduc, E-proinfo, Dokeos,
Sakai, Blackboard, WebAula, Saba, Sumtotal e etc.
A ABED, Associação Brasileira de Ensino a distância registrou
no ano de 2017 um recorde em número de matriculados são de
aproximadamente 1.8 milhão, com crescimento de 17,6% de 2016 para
2017 e cerca de 21,2% do total de alunos matriculados no ensino
superior do país.
É fato que as plataformas precisam se modernizar e com isso
suprir as necessidades de um estudo de qualidade, o que vem ocorrendo
a passos largos na educação a distância.

3- METODOLOGIA
O presente estudo utiliza pesquisa bibliográfica exploratória
como ponto de partida para tratar o tema da Educação Online e
Ambientes Virtuais de Aprendizagem no Ensino Superior além das suas
consequências nas metodologias de ensino-aprendizagem nos cursos de
formação de professores.
O foco da proposta foi verificar a importância dos ambientes
virtuais de aprendizagem nos cursos de formação do Ensino Superior
além relacioná-los com as tecnologias digitais da informação e
comunicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo o que foi exposto até aqui, depreende-se que a
integração das TDIC no espaço escolar, em especial nos cursos de
formação docente, oferece uma oportunidade para impulsionar a
educação. Isso significa alçar outros patamares, elevar o nível de
interação e as formas de construção do conhecimento durante o processo
educativo.
Sabe-se que a constante renovação das TDIC e o processo de
evolução dos AVA acabam tornando-se desafios a serem enfrentados
pelos docentes em sua ação. Contudo, a utilização das tecnologias
digitais em contextos pedagógicos aponta para uma aprendizagem
significativa, num espaço propício para interação entre os participantes e
para a construção de conhecimento.
Evidencia-se, portanto, que os AVA possibilitam uma
aprendizagem na qual os alunos sentem-se engajados em uma prática
mais dinâmica que os permite interagir com professores e outros colegas
num processo de educação online. Além disso, esses ambientes virtuais
reúnem diversas linguagens próprias da era das TDIC, sem os quais
qualquer proposta de educação online que almeje êxito fica prejudicada.
Nessa perspectiva, trabalhar com a realidade posta e favorecida
pelos AVA torna-se também um desafio para os cursos de formação
inicial e continuada de professores, uma vez que precisam apresentar
mudanças didáticas que preparem o docente para a realidade
contemporânea. Esta exige, cada vez mais, uma combinação de
experiências presenciais e virtuais de aprendizagem.
Nosso propósito neste estudo é contribuir com uma possível
reflexão para professores que procuram integrar as TDIC em sua ação
docente, na qual a aprendizagem e a construção do conhecimento são o
foco principal e as tecnologias sejam entendidas como instrumentos de
mediação para atingir esse objetivo.
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RESUMO
A incidência do estresse segue os passos de um processo
produtivo que numa análise geral da questão é a motivadora do
quadro de saúde precária do trabalhador no país Para a
compreensão da relação saúde/trabalho e do trabalho docente em
um contexto neoliberal e dos seus efeitos, esse artigo busca
compreender a semântica da terminologia estresse, a trajetória
deste no contexto das doenças ocupacionais no capitalismo
neoliberal e enfim a situação do professor que exigido em
excelência se depara com situações onde o nível de estresse
ocupacional e de outras doenças geradas a partir dele. A situação
atual do trabalho e da saúde do trabalhador em educação nos
moldes do capitalismo mundial e mais especificamente no Brasil,
destaca a necessidade de uma pesquisa acerca da trajetória da
exploração do trabalho que, independente dos processos
produtivos que marcaram a história econômica do país. Os
teóricos aqui reportados são Edgar Morin, Pedro Demo, Fritjof
Capra, Gyorgy Luckács, Carlos Minayo-Gomez, Michel Foucault
entre outros
Palavras-Chave: Estresse, Capitalismo, Saúde, Trabalhador,
Professor,

ABSTRACT
The incidence of estresse it follows the steps of a
productive process that in a general analysis of the question is the
motivadora of the picture of precarious health of the worker in the
country Stops the understanding of the relation health/work and
the teaching work in a neoliberal context and of its effect, this
article searchs to understand the semantics of the terminology
estresse, the trajectory of this in the context of the occupational
illnesses in neoliberal capitalism e at last the situation of the
professor who demanded in excellency if comes across with
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situations where the level of estresse occupational and of other
illnesses generated from it. The current situation of the work and
the health of the worker in education in the molds of the worldwide capitalism and more specifically in Brazil, detaches the
necessity of a research concerning the trajectory of the exploration
of the work that, independent of the productive processes that had
marked the economic history of the country. The theoreticians
reported here are Edgar Morin, Peter Demon, Fritjof Capra,
GyorgyLuckács, Carlos Minayo-Go'mez, Michel Foucault among
others
Word-Key: Estresse, Capitalism, Health, Worker, Professor,
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1 . INTRODUÇÃO
A terminologia estresse é utilizada de forma corriqueira
atualmente para designar uma agressão sofrida pelo organismo,
que leva ao desconforto de desestruturação do mesmo.
Corresponde a uma relação que geralmente é inadequada entre o
indivíduo e o meio. É o resultado de uma agressão e reação, de
uma interação entre a agressão e a resposta, é um fenômeno
relacional entre o indivíduo e as demandas do seu ambiente e
reflete todo um conjunto de reações e de respostas do organismo
de fundamental importância para a preservação de sua integridade.
O prazer ou o sofrimento pessoal no trabalho depende do
grau que o mesmo oferece à livre atividade do aparelho psíquico.
O trabalho equilibrante traz prazer e é mentalmente saudável,
permitindo a contínua descarga de emoção psíquica do indivíduo,
o que ocorre de forma contrária com o trabalho fatigante.
Assim sendo, todo trabalho, independente do prazer que
possa proporcionar ao indivíduo por estar desenvolvendo uma
atividade útil, rentável ou agradável, pode ser fonte de stress ou
doenças ocupacionais. Alguns setores mais que outros são
propensos a essas demandas devido às condições exaustivas de
trabalho, a variedade de ambientes, a sujeição a variadas chefias,
as exigências e responsabilidade da profissão, as condições
salariais insatisfatórias, a receptividade do público-alvo etc.
Popularizado nos meios de comunicação principalmente na
representação da vida dos grandes centros, o estresse ocorre, de
forma variável, dependendo da intensidade do evento, da
mudança, que pode ir por exemplo, desde a morte de um ente
querido, um divórcio, a uma demissão no trabalho, até pequenos
problemas no trânsito ou cansaço no trabalho, a falta de férias, da
subordinação ao chefe, das más condições de trabalho, do assédio
moral, enfim, vários fatores concorrem para o estabelecimento
dessa patologia que pode ser de uma crise rápida até se agravar a
um quadro mais avançado e duradouro, onde se pode alcançar
elevados índices na alta do estresse.
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Para prevenir essa demanda a oferta objetiva de saúde
deve ser representada por medidas preventivas e curativas de uma
série de enfermidades ou condições propícias ao seu
desenvolvimento. Isto requer tanto uma definição dos respectivos
estados patológicos como seus custos sociais. O trabalho em
questão aborda a patologia do estresse ocupacional do trabalho,
que vem expandido assustadoramente em todas as áreas laborais,
mas que especificamente aqui será tratado no âmbito da educação.
Hans Selye, médico canadense é o criador da moderna
conceituação de estresse. O estresse fisiológico é uma adaptação
normal; quando a resposta é patológica, em indivíduo mal
adaptado, registra-se uma disfunção, que leva a distúrbios
transitórios ou a doenças graves, mas, no mínimo agrava as já
existentes e pode desencadear aquelas para as quais a pessoa é
geneticamente predisposta. Aí se torna um caso médico por
excelência. Nestas circunstâncias desenvolve-se a famosa
síndrome de adaptação.
Selye (1988, apud CARVALHO, 2001) ainda afirma que:
"o estresse é o resultado do homem criar uma civilização, que, ele,
o próprio homem não mais consegue suportar”. E, em se
calculando que o seu aumento anual chega a 1%, e que hoje atinge
cerca de 60% de executivos pode-se chamar de a "doença do
século" ou, melhor dizendo, " "a doença do terceiro milênio".
Trata-se de um sério problema social econômico, pois é uma
preocupação de saúde pública, pois ceifa pessoas ainda jovens, em
idade produtiva e geralmente ocupando cargos de
responsabilidade, imobilizando e invalidando as forças produtivas
da nação; e é mais importante ainda no Brasil que, por ser um país
ainda jovem, exclui da atividade pessoas necessárias ao seu
desenvolvimento.
Em recente pesquisa realizada pelo International Stress
Management Association Brasil (ISMA-BR) que ouviu mil
profissionais de diversos países, o Brasil liderou o ranking de
horas trabalhadas por semana: com 54 horas, contra a média
mundial de 41.No quesito “exaustão física e emocional”, que
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avalia o nível de estresse do trabalhador, o Brasil registrou o
segundo pior índice, ficando atrás apenas do Japão e superando
países como China, Estados Unidos e Alemanha.
De cada dez trabalhadores, três pelos menos sofrem da
chamada síndrome de Burnout, esgotamento mental intenso
causado por pressões no ambiente profissional. Os mais atingidos
são profissionais que lidam diretamente com o público, como
médicos, professores e enfermeiros. A Síndrome do Burnout, que
em inglês significa queimar por completo, é o último nível de
estresse.
Ele se caracteriza por esgotamento mental intenso,
principalmente por pressões no ambiente de trabalho. Os
principais sintomas físicos do Burnout são dores de cabeça,
distúrbio no sono, dores musculares, problemas gastrointestinais,
consumo de álcool ou drogas, pressão arterial elevada e alterações
na libido. Emocionalmente, a pessoa se sente esgotada, com falta
de sensibilidade, sentimento de incapacidade, descompromisso,
falta de emoções, depressão por desilusão e perda de ideais.
Assim, os números apontados na pesquisa são fortes
indicativos das atuais condições de trabalho no mercado
brasileiro. O medo da demissão e as pressões de chefes e
superiores podem gerar no profissional um quadro de esgotamento
físico e mental, popularmente conhecido como “estresse”.
Os riscos ocupacionais dentro de uma empresa podem ou
não existir, mas cabe ao médico do trabalho estar ciente deles para
que assim possa tomar alguma providência a respeito, seja em
defesa do paciente ou em defesa da empresa para a qual
trabalham. É por isso que sempre antes de uma admissão ou
demissão os candidatos e funcionários passam pelo médico do
trabalho, para garantir a sua saúde. A medicina do trabalho é uma
especialidade médica que se ocupa da promoção e preservação da
saúde do trabalhador.
O trabalhador em educação torna-se propenso ao estresse e
outras doenças ocupacionais, devido sobretudo às condições de
trabalho e às pressões do ambiente que o rodeia. As práticas
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repetitivas e não-otimizadas de serviço, são fatores
preponderantes para desencadear o estresse ocupacional do
trabalho.
A necessidade desse trabalho se justifica pelo fato de que
a quantidade de trabalhadores em educação que sofrem de
estresse, depressão e outras doenças ocupacionais vai aumentando
na medida em que as condições de trabalho se tornam mais
difíceis e em que minoram a qualidade dos serviços e que a falta
de atividades físicas e de lazer atrofiam a saúde dessas pessoas.
Tudo isso é fator que pode desencadear uma crise de estresse
ocupacional, doenças somáticas ou psicossomáticas que
consequentemente vão abalar o desempenho do indivíduo no seu
setor de ofício.
Isso é comum especificamente na área da educação e a
situação e isso atinge desde os profissionais da educação infantil
até os com os profissionais dos cursos profissionalizante e de
adultos, onde a própria filosofia pedagógica diretamente
relacionada ao mundo do trabalho, induz às práticas aceleradas e
voltadas ao Capital.
Nem sempre o próprio trabalhador em educação tem
acesso ao médico ocupacional ou ao menos ao terapeuta
ocupacional, fato que dificulta ainda mais a atividade deles. É essa
a situação do país, onde quem tem que zelar pela formação de
outrem fica submetido a situações muito aquém do que seria um
ambiente saudável e gerador de saúde. Acreditando que práticas
diferenciadas no ambiente de trabalho, assim como a inclusão de
atitudes de cooperação e divisão equitativa de tarefas, e mudanças
pessoais de postura são eficazes para minorar ou talvez debelar
essa situação é que se propõe essa pesquisa.
O objetivo geral é discutir o estresse ocupacional do
trabalhador em educação, especificamente o professor, que cada
dia é mais e mais frente a uma realidade capitalista é
contraditoriamente é convocado a ser um profissional holístico.
Consequentemente, esse trabalho visa relacionar as causas do
estresse ocupacional, discutir os efeitos psicológicos do estresse
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ocupacional e referenciar as práticas laborativas, cooperativas e
alternativas que podem reduzir o índice de estresse ocupacional,
assim como entender como esse profissional pode atender essa
demanda em ser holístico numa realidade de mundo capitalista e
estressante.
O trabalhador de educação é sem dúvida uma categoria
muito propensa às demandas do estresse ocupacional, devido às
condições exaustivas de trabalho, a variedade de ambientes, a
sujeição a variadas chefias, as exigências e responsabilidade da
profissão, as condições salariais insatisfatórias, tudo isso é fator
que pode desencadear uma crise de estresse ocupacional. A
importância desse trabalho se justifica em diagnosticar esses
fatores e apontar possíveis práticas laborativas e de cooperação
que melhorarão o ambiente psicossocial e físico do profissional.
O problema que se levanta aqui é que a quantidade de
trabalhadores em educação que sofrem de estresse ocupacional vai
aumentando na medida em que as condições de trabalho se tornam
mais difíceis e minoram a qualidade dos serviços. As hipóteses
aqui levantadas são que 1 -O trabalhador em educação torna-se
propenso ao estresse ocupacional, devido sobretudo às condições
de trabalho e às pressões do ambiente que o rodeia. 2-Práticas
repetitivas e não-otimizadas de serviço, são fatores
preponderantes para desencadear o estresse ocupacional do
trabalho. 3- As relações interpessoais principalmente com os
alunos, cercadas pela indisciplina, favorecem o desencadear de
doenças. (FREITAS, 2013)
Para responder essas questões, a metodologia aqui
utilizada foi a pesquisa bibliográfica de abordagem descritiva que
visa à descrição e interpretação dos dados obtidos através de
pesquisas de outros autores. Na análise bibliográfica será utilizada
a abordagem qualitativa, uma vez que esta permite um
aprofundamento na essência do tema proposto. Serão utilizadas
outras fontes de pesquisa bibliográfica, além dos artigos, tais
como livros e resumos de trabalhos científicos de congressos,
desde que respondam aos questionamentos do estudo.
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Este estudo, portanto, será construído com base em
reflexões sobre conceitos de doença, trabalho, saúde, estresse,
considerando aspectos sociais e biológicos do estresse
ocupacional; e a prevenção que inclui a possibilidade de novas
práticas relacionadas ao trabalho estratégia de promoção da
melhoria da qualidade de vida do trabalhador em educação.
As fontes de pesquisa serão todas aquelas admitidas na
pesquisa em saúde e educação de natureza bibliográfica e
documental. Desde livros de autores que versem sobre o tema, até
sites e periódicos, revistas. A leitura informativa científica
procurará reconhecer as informações sobre o tema em foco,
vislumbrando a possibilidade de analisá-lo, relacioná-lo e
compará-lo situando-o na delimitação em questão.
Serão priorizadas as publicações entre 2000 e 2010, por
ser um período histórico-cultural mais próximo da realidade atual.
Contudo, na caracterização do tema estresse ocupacional será
imprescindível a recuperação do histórico desse tema para um
maior entendimento e contextualização dele.

2. DEFININDO O STRESS
O estresse é considerado por Serra (1999) como um estado
psicológico negativo, que diz respeito a aspectos cognitivos
implicados com sua avaliação e que estão relacionados a aspectos
emocionais. Isso faz com que se verifique uma variabilidade na
forma e na intensidade das reações manifestadas entre os
indivíduos, embora as diferenças individuais sejam maiores em
presença dos pequenos acontecimentos do que em presença dos
grandes acontecimentos. (LEITE; UVA, 2011, p. 30).
Existem dois tipos de Estresse o não nocivo (Eustresse) e o
nocivo (Distresse). Eustresse ocorre a partir de um evento em que
o agente estressor seja positivo e/ou breve, e as respostas de
estresse suaves e controláveis, este estresse poderia ser
estimulante e excitante para o indivíduo, o que possibilitaria um
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crescimento, o lazer, o prazer, desenvolvimento emocional e
intelectual. Já o Distresse ocorre quando o agente estressor de
caráter negativo, mais prolongado ou com maior gravidade. Podese dizer que o distresse ocorre quando o estresse ultrapassa um
determinado limite, variável de organismo para organismo.
(BENEVIDES-PEREIRA, 2002).
Assim, o agente estressor, ou seja, aquele que desencadeia
o processo de estresse, pode ser qualquer coisa que não esteja no
cotidiano do indivíduo, seja a mudança na trajetória para casa, ou
um assalto, uma notícia boa ou ruim; é preciso salientar que cada
pessoa possui um mecanismo diferente e diferentes graus de
aceitação para estes agentes estressores, o que para uns pode ser
considerado altamente estressante, como, por exemplo, saltar de
paraquedas, para outros é uma atividade relaxante.
Se pensarmos na carga horária do trabalho, na atualidade,
perceberemos que ela foi reduzida com o passar do tempo. Porém,
em contrapartida, houve um grande aumento da quantidade de
trabalho e da pressão pela realização das tarefas, além da
necessidade de uma qualificação permanente do trabalhador para
acompanhar as constantes transformações tecnológicas. Por conta
dessa situação, o trabalho, considerando a sua organização e
condições, tem sido visto como um fator preponderante no
desencadeamento do estresse
Se o stress se define na relação do homem com o mundo,
ele pode manifestar-se em todas as áreas da sua vida: na vida
pessoal e familiar, no trabalho etc. E tal como outras atividades, o
trabalho contém algumas características e exigências que podem
provocar situações de stress. Quando estas exigências destas
situações são percebidas pelo indivíduo como superiores às suas
possibilidades e aos recursos que tem para lidar com elas, então
surgirá o estresse, que pode conduzir nomeadamente a
desmotivação, baixo desempenho, quebra de produtividade e
angústia.
O stress será tanto maior quanto maior for a discrepância e
o desequilíbrio entre a percepção dos indivíduos e as propriedades
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objetivas do ambiente de trabalho. Entendido como uma reação
humana normal a situações vistas como desafios ou ameaças o
estresse pode ter um lado positivo, se ajuda a superar diariamente
desafios e realizar coisas que se pensava ser impossível. Porém,
quando uma situação difícil dura um longo período de tempo,
parece estar fora de controle, ou não é resolvida rapidamente e
com sucesso, pode surgir o stress negativo, que pode ser causado
pelo modo de organização das tarefas ao nível da empresa ou
instituição e também pelo tipo de trabalho que se executa.
De acordo com Amorim (2009) alguns eventos podem ser
causadores de stress no professor: falta de formação científica,
punição e injustiça, cultura organizacional baseada na ameaça,
falta de comunicação, pressão de tempo, restrição ao
desenvolvimento pessoal, a própria carreira, condições de
trabalho, outros professores, características pessoais, gestão
acadêmica e ambiente de trabalho entre outros (AMORIM, 2009).
Dentre esses eventos a violência, a indisciplina em sala
de aula também pode e deve ser contabilizada. Infelizmente nem
todas as secretarias de educação seja na esfera municipal ou
estadual fazem um levantamento estatístico dos casos de violência
física e psicológica contra os professores, mas eles existem e são
muitos. O stress pós-traumático tem se tornado frequente entre
esses profissionais. E a violência tem se tornado corriqueira.
Muito disso se deve ao senso comum em torno principalmente dos
adolescentes de que eles são inimputáveis à lei em função da
ECA. Essa questão é um capítulo que merece estudado dedicado e
aprofundado, tão grande se tornou sua proporção.
Zaragoza (1999) chamou de mal-estar docente a sensação
de mal-estar difuso e elaborou um modelo para explicar as
relações funcionais existentes entre os múltiplos fatores
indicadores do sintoma. Esse modelo considera que uma
determinada combinação de fatores pode conduzir os professores
a um estado de ansiedade, denominado esgotamento docente, que
afeta sua personalidade. São mencionados os professores que
souberam elaborar respostas efetivas e integradas ante o aumento
350

de exigências e a enorme transformação a que se viu submetida a
profissão docente. Às situações problemáticas que solicitam uma
resposta do professor para reduzir o peso dos estímulos
ameaçadores o autor chama de “tensão” e “estresse”.
Ainda para Zaragoza, o absenteísmo seria um mecanismo
de defesa utilizado contra a tensão derivada do exercício docente,
uma forma de atingir um alívio para escapar das tensões
acumuladas. Diversos estudos citados por Zaragoza (1999)
buscam identificar os ciclos de estresse ao longo do ano escolar.
Nos finais de trimestre (especialmente do primeiro) e no final do
curso, o número de licenças médicas aumenta progressivamente.
No início do primeiro trimestre, em especial, o número de licenças
médicas aumenta bruscamente. Quase todas as licenças são por
problemas psíquicos, seguidos de doenças respiratórias, doenças
no aparelho genital e assim em diante.
Segundo (CODO, 2006:238) esse absenteísmo chamado
também de síndrome de Burnout é uma desistência da profissão.
Burnout foi o nome que se encontrou para falar da desistência do
trabalho. E esta desistência tem diversas formas de manifestação.
Trata-se de um problema que afeta não apenas determinados
países, ou determinada realidade educacional, cultural ou social,
mas já é reconhecida pelos pesquisadores como uma epidemia
internacional (CODO, 2006:249)
Nela, o trabalhador não encontrando mais sentido em seu
trabalho, que antes considerava sua realização desiste dele sem às
vezes nem se dar conta. Este problema pode levar à falência dos
sistemas de ensino, pois ainda não se sabe a quantidade de
professores afetados e pode ser que esse número seja bem maior
do que se presume. Isto significaria a desistência destes
profissionais em continuar o seu trabalho que é cuidar da inclusão
e do desenvolvimento de outrem.
Assim, o professor, o trabalhador em educação em geral,
torna-se mais vulnerável aos estados de stress por conta das
situações adversas a que esse trabalho é sujeito, tendo em vista a
teia de relações e situações que a atividade educacional engloba.
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Porém o estresse se encontra em um contexto mais amplo da
questão saúde do trabalhador e que só pode ser entendida dentro
de um panorama geral do modo de produção e dos processos
produtivos a que trabalhadores submetidos.
Aliados ao estresse estão outras tantas doenças
ocupacionais, a que o professor está sujeito como as doenças
coronarianas. Pesquisas feitas na Inglaterra mostraram que a
tensão no trabalho estava associada a um risco 23% maior de
ataques cardíacos e mortes por doenças coronarianas. Segundo os
pesquisadores, 3,4% dos casos poderiam ser evitados se os
funcionários aprendessem a lidar com a rotina agitada. O risco de
ter um ataque cardíaco ou uma doença coronariana ainda cairia
36% se todos parassem de fumar. Vale ressaltar que quem não
saber lidar com o estresse geralmente cultiva hábitos de vida
prejudiciais, como fumar, pular refeições e ser sedentário. É
preciso lembrar, entretanto, que esse estilo de vida favorece ainda
mais a tensão e problemas do coração.
Uma pesquisa denominada Stress no Brasil foi realizada
na modalidade on-line pelo Instituto de Psicologia e Controle do
Stress, sob a direção da Dra. Marilda Novaes Lipp, diretora do
IPCS. Dados foram coletas por um período de 45 dias, de 7 de
abril até 17 de maio de 2012. A pesquisa ocorreu em nível
nacional e para participar o respondente precisava ser brasileiro,
acima de 18 anos e viver em qualquer estado do Brasil.
Transcrevemos na íntegra segundo os dados do site o teor dessa
pesquisa. Esta foi a primeira vez que uma pesquisa desta natureza
foi realizada no Brasil. A ideia surgiu da pesquisa conduzida por
pesquisadores americanos sobre “Stress in América” elaborada
pela Associação Americana de Psicologia (APA) durante o mês de
agosto de 2012.
O estudo do Instituto Stress Brasil contou com a
colaboração de 2.195 brasileiros com idade de 18 a 75 anos, sendo
25,65% do sexo masculino e 74,35% do feminino de todo o país e
pesquisa divulgada na revista Época, revela que:
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1.
34,26% dos entrevistados indicam que percebem que seu
nível de stress está extremo (notas 8-10 na escala de 10 pontos);
2.
4,02% considera que está experimentando stress extremo
(nota 10 na escala de 10 pontos);
3.
Os brasileiros lutam, usando inúmeras estratégias que vão
desde conversar com a família e amigos sobre o problema até
procurar um psicólogo, acupunturista, rezar, fazer compras e
comer, tentando manter seu nível de stress dentro do que eles
acreditam ser o normal (níveis 5-6 na escala de 10 pontos), porem
para 34,26% deles o índice de stress percebido está extremo (notas
8-10 na escala de 10 pontos);
4.
Mais de um terço dos 2.195 brasileiros acham que o nível
de stress aumentou ultimamente;
5.
61,21% acha que consegue lidar com os seus estressores
apenas parcialmente e 2,52% acreditam que não conseguem lidar
de modo algum com o que os estressa;
6.
Os relacionamentos (familiares, amorosos, com colegas e
chefes) são apontados como a maior fonte de stress pra os
brasileiros;
7.
Dificuldades financeiras são indicadas como o segundo
maior estressor do brasileiro;
8.
Sobrecarga de trabalho é o terceiro maior estressor;
9.
52,28% já tiveram ou tem o diagnóstico e stress;
10.
55,60% sofrem de ansiedade;
11.
23,20% sofrem ou sofrem de depressão;
12.
10,37% têm ou já tiveram pânico.
Ainda na mesma pesquisa são mostradas as estratégias de
enfrentamento que os brasileiros utilizam para lidar com o nível
de stress elevado que experimentam no seu dia a dia. A Tabela
abaixo permite verificar que a grande maioria (75,74%) “conversa
com amigos ou familiares” na busca de alívio, e tenta analisar e
eliminar a sua fonte de stress (71,37%). Interessante o número alto
de brasileiros que utilizam exercício físico como uma estratégia
anti stress ou que reza, ora, faz irradiações mentais para este fim
(62,45%). Não se deve ignorar eu 53,87% come na tentativa de
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aliviar o stress. Quarenta de dois por cento procura um psicólogo,
38,53% faz compras e 16,23% faz acupuntura.
Algumas outras estratégias usadas para aliviar o stress, tais
como: uso de calmante (21,81%), bebidas alcoólicas (16,52%),
fuma cigarro (9,75%) e maconha (3,19%). É importante ressaltar
que essa pesquisa não difere as profissões. Trata-se de um
panorama geral. Quando se trata de professores o contexto social
em acelerada mudança desencadeou aquilo que Zaragoza (1999)
denominou de mal-estar na profissão docente, principalmente a
partir da década de 90, quando o mundo do trabalho passa por
transformações significativas. “Os professores se encontram ante
o desconcerto e as dificuldades de demandas mutantes e a
contínua crítica social por não chegar a atender essas novas
exigências” (ZARAGOZA, 1999, p.13).
Dos sintomas, serão destacadas agora as principais
consequências do mal-estar docente apontadas na pesquisa
realizada por Zaragoza (1999), apresentadas em ordem
decrescente com respeito ao número de professores afetados:
1. Sentimentos de desconcerto e insatisfação ante
os problemas reais da prática do magistério, em
franca contradição com a imagem ideal do mesmo
que os professores gostariam de realizar.
2. Desenvolvimento de esquemas de inibição,
como forma de cortar a implicação pessoal do
trabalho realizado.
3. Pedidos de transferência como forma de fugir de
situações conflitivas.
4. Desejo manifesto de abandonar a docência
(realizado ou não).
5. Absenteísmo trabalhista como mecanismo para
cortar a tensão acumulada.
6. Esgotamento. Cansaço físico permanente.
7. Ansiedade como traço ou ansiedade de
expectativa.
8. Estresse.
9. Depreciação do ego. Autoculpabilização ante a
incapacidade para melhorar o ensino.
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10. Ansiedade como estado permanente, associada
como causa-efeito a diversos diagnósticos de
doença mental.
11. Neuroses reativas.
12. Depressões. (ZARAGOZA, 1999, p.13).

Assim é possível, portanto, compreender o valor e a
importância de um trabalho mais atento às necessidades do
professor, o que justifica o investimento em projetos que atendam
não apenas a formação pedagógica do professor, mas também o
cuidado com sua saúde emocional. A crescente demanda de
licenças médicas indica um professor doente e uma escola ainda
mais doente.
2.1 A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE TRABALHO
Segundo Freitas (2013) as interferências negativas dos
processos produtivos na vida do trabalhador, geradoras de doenças
e infortúnios, físicos ou psíquicos visíveis ou não, perceptíveis ou
não, letais ou não, tem sido examinadas em várias áreas do
conhecimento: a medicina avança sobre novas doenças, como os
canceres ocupacionais (RÊGO, 2001); a engenharia e a arquitetura
buscam tornar mais produtivos os locais e equipamentos de
trabalho, com cuidados na prevenção de males à saúde; a
psicologia cria uma disciplina própria, a psicopatologia do
trabalho, para se dedicar à saúde mental dos trabalhadores. Enfim,
a temática da saúde do trabalhador vai se confirmando em campo
de conhecimento em busca de espaço (MINAYO-GOMEZ, 2011).
Dentre os pesquisadores, da área, Dejours (1992) conclui
que o trabalho pode ser estruturante para o trabalhador, quando o
auxilia à identidade da atividade que exerce, ou patogênico,
quando há um agravamento do sofrimento, sendo este último o
que, em geral, se dá a partir dos efeitos neoliberais no mundo do
trabalho.
A pesquisa de Dejours (1992) mostra que não apenas
doenças fisicamente visíveis podem ser diagnosticadas como
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ocupacionais, mas também aquelas relacionadas à psique, como a
depressão, o estresse ou a síndrome de Burnout, apesar das
dificuldades junto aos serviços especializados de saúde, públicos
ou privados. No Brasil, é recente o esforço de relacionar
problemas como esses às condições de trabalho.
Segundo Dejours, (1992):
Por condição de trabalho é preciso entender, antes
de tudo, ambiente físico (temperatura, pressão,
barulho, vibração, irradiação, altitude etc),
ambiente químico (produtos manipulados, vapores
e gases tóxicos, poeiras, fumaças etc), o ambiente
biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), as
condições de higiene, de segurança, e as
características antropométricas do posto de
trabalho. Por organização do trabalho designamos a
divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na
medida emque ele dela deriva), o sistema
hierárquico, as modalidades de comando, as
relações de poder, as questões de responsabilidade
etc.

Não só as doenças psíquicas geradas ou agravadas pelo
trabalho deixam de ser efetivamente registradas. Os dados sobre
acidentes e doenças no trabalho no Brasil estão aquém da
realidade (WAlDVOGEL,2011), pois os registros computados
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social se limitam a
trabalhadores formais, cujos vínculos são registrados em carteiras
de trabalho, e excluem os servidores públicos (que possuem
outros regimes previdenciários).
Ficam fora dos dados INSS os trabalhadores acidentados
que se encontram na informalidade (considerada aqui como a
ausência de registro do emprego junto à Previdência Social). Os
números apurados pelo INSS, apesar da riqueza de informações
dos anuários estatísticos, tem ainda outra limitação: os eventos
registrados só o são por iniciativa principal do empregador, por
meio de encaminhamento de Comunicação de Acidente de
Trabalho. É aí que surge o problema da sub - notificação (ou não
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registro de acidentes), que compromete os dados colhidos pela
Previdência Social, tornando – os insuficientes para se conhecer
os efeitos e a extensão reais dos infortúnios do trabalho entre os
trabalhadores formais. Além disso, mudanças nas leis também
podem provocar dificuldades no reconhecimento ou diagnóstico
de um evento como acidente de trabalho (WUNSCH FILHO,
1999).
Outra questão que se percebe é que pequenos acidentes
no trabalho não são contabilizados e muitos são esquecidos pelo
próprio acidentado. A falta de costume em ter que
obrigatoriamente notifica isso pois hoje existe nas secretarias de
saúde mesmo em nível municipal, setores específicos para relatar
acidentes de trabalho e /u problemas oriundos dele.
A precarização do trabalho se constitui em fator
determinante para o aumento da subnotificação. A terceirização,
combinada com a rotatividade de mão – de – obra, não permite
que o trabalhador crie vínculos na empresa ou sequer seja
registrado. Esse indivíduo, mesmo estando em uma cadeia
produtiva formal, mantém-se na informalidade, sem laços com o
regime geral da previdência. Com um mercado de trabalho
desestruturado, com predomínio do trabalho informal sobre o
formal, reduz-se o universo atingido pela Previdência Social, já
que esta atende apenas aos seus segurados (assalariados e
autônomos formais, com registro no INSS. (Freitas, 2011)
São vários, portanto, os fatores que implicam no
significativo descompasso entre os dados coletados pelo INSS e a
realidade brasileira, em termos de acidentes e doentes do trabalho.
São informações importantes, mas que representam apenas parte
dos efeitos que o atual modelo de acumulação capitalista provoca
no mundo do trabalho.
As dificuldades se ampliam com um processo de trabalho
mais intenso, isto é, um aumento na exploração daquele que vive
diretamente do seu próprio trabalho, marca do último período do
século XX. Em relação aos professores de quase todas as
modalidades, mas principalmente da rede privada, as dificuldades
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são acrescidas da falta de conhecimento, pelos docentes, de
possíveis nexos causais entre doenças e ambiente de trabalho.
2. 2 SAÚDE DO TRABALHADOR NO CONTEXTO DO
CAPITALISMO
O final da primeira metade do Século XX marca um
período de crescimento da produção capitalista. Os números
expressivos oriundos dos setores industriais baseavam-se no que
alguns autores referem como pacto político-social entre Estado,
burguesia e operários representados pelo movimento sindical.
Acompanhando o controle taylorista e a organização fordista do
processo de trabalho, implantados com maior destaque a partir dos
anos 1930 (após a crise) e depois no pós-guerra (1945), pactuouse um compromisso social democrático a partir de três condições:
a garantia ao capital de uma exploração intensa do trabalho; a
fetichização do Estado; e o domínio sindical sobre o movimento
operário, tratando de acomodar os interesses dos trabalhadores e
direcionando-os ao fortalecimento do pacto (contando, para tanto,
com o aumento da burocratização sindical) ( ANTUNES, 1999).
O entendimento de que houve um pacto social e,
portanto, um compromisso entre as classes sociais, é o que
percebem os teóricos da escola da regulação (ou Regulamentação,
segundo alguns), que viam no welfarestate um suporte para a
forma de acumulação fordista. A introdução da forma de
acumulação do tipo fordista, que requereu suporte estatal e
comprometimento político da classe operária (via movimento
sindical), acatando ou não a ideia de pacto social.
Assim, o início do século XX assiste a uma apoteose do
conhecimento técnico-científico com o progresso incessante da
medicina, da biotecnologia ao lado de uma deterioração da vida
em comunidade, dos serviços públicos, das relações humanas e
interpessoais. A ciência que a tudo parecia ter resposta não
consegue resolver os mínimos problemas da humanidade, que em
função disso tornam-se agigantados e de difícil solução. As
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doenças, que até o início do século XX eram tratadas em forma de
saneamento do meio ambiente passou a serem controladas por
órgãos de saúde pública em função da imensidão de bactérias que
ora se desenvolviam juntamente com o desenvolvimento urbanoindustrial que o mundo assistia.
E o Brasil, que não acompanhou paralelamente aos
países europeus esse desenvolvimento, também assistiu ao
surgimento de inúmeras doenças, antes então inimagináveis. Em
função disso, surgem os primeiros esforços no sentido de
implementar políticas de saúde pública, que são um
desdobramento das políticas sociais que o estado liberal introduz
na tentativa de conter as mazelas que o capitalismo vai deixando
ao longo do seu percurso.
Refletindo acerca da concepção de trabalho Codo (2006)
afirma que:
Trabalho não é o emprego. Emprego foi uma
determinada situação que o trabalho ocupou e que
foi basicamente no século XX. Se você pegar o
século XXI, já não é o século do emprego. Tem
razão Jeremy Rifkin quando publica "O Fim dos
Empregos", que foi um livro que saiu a uns dez
anos atrás. Trabalho não é emprego. Trabalho não é
o que está ligado com salário. Trabalho não é o
trabalho escravo como era na época que trabalho
ganhou o nome. Quando trabalho ganhou nome, o
que se considerava trabalho era o trabalho escravo.
Por isso queria dizer tripalium, um instrumento de
tortura com três pés.

Dessa forma entende que todo esse sofrimento e tortura
ligada ao trabalho tem uma razão de ser histórica e
filosoficamente justificada pelos modos de produção operantes.
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2.3. O ESTADO E A SAÚDE DO TRABALHADOR.
Faleiros (1999:56) aborda que o Estado é uma relação
social e é ao mesmo tempo, lugar de poder político, um aparelho
coercitivo e de integração, uma organização burocrática, uma
instância de mediação para a práxis social capaz de organizar o
que aparece num determinado território como o interesse geral.
(FALEIROS 1999:56)
Assim, sua relação com a economia faz com que seja
sujeito a ela, mas também a dominar. A ação hegemônica do
Estado vai se dar no sentido de destruir as oposições e resolver os
conflitos ocasionados pela pressão das classes populares que não
ficam indiferentes diante dessa dominação. O Estado aqui passa a
chamar-se liberal democrático pois, de um lado mediatiza e
regulariza as reivindicações populares, e do outro assegura a
propriedade privada e a acumulação do capital. Assim, garantindo
o clima de paz social, que é exaustivamente veiculado através do
discurso ideológico que elimina as diferenças, abre-se caminho
para a acumulação capitalista.
De acordo com Freitas (2013:03) a atuação do Estado
junto à sociedade pode facilitar e viabilizar a exploração do
trabalho por meio de distintas formas de gerenciamento de
produção. Programas de reestruturação produtiva financiados pelo
poder público ou repressões policiais a movimentos
reivindicatórios são demonstrações bem objetivas dessa atuação.
Assim, as medidas de políticas sociais só podem ser
entendidas dentro de um contexto sócio histórico e devem ser
analisadas para além da apologia e para além da crítica elaborada.
Elas precisam ser vistas dentro do relacionamento do Estado com
as forças de acumulação para serem entendidas.
O fato de se apresentar como social e pública, faz com que
as medidas pareçam boas. Assim quando o governo fala de
prioridades sociais e humanas, posa de defensor das camadas
pobres. Isso é também uma estratégia ideológica do Estado do
bem-estar social. Dentro das medidas chamadas sociais existem as
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chamadas curativas ou preventivas, ou primárias, secundárias e
terciárias e terapêuticas e promocionais (Faleiros 1999: 29). As
medidas primárias em relação à saúde, dizem respeito a uma ação
de massa, como por exemplo, a vacinação. As secundárias o
diagnóstico e tratamento e as terciárias a internação.
Mas como são implementadas se na sua própria ideologia
traz intrínseca a ideia da discriminação, seleção da população-alvo
por critérios de idade ou de normalidade/anormalidade que trata
alguns grupos como anormais.
Para Faleiros (1999: 57).
A ideologia da normalidade pressupõe que o
indivíduo possa trabalhar para poder normalmente,
com o salário obtido, satisfazer as necessidades de
sua família.” Sendo assim, os que não conseguem
trabalhar, acabam sendo “censurados” socialmente
pela existência de políticas sociais que atribuem
então ao indivíduo o seu fracasso. Faleiros chama
de culpabilização da vítima, VictimBlaming.

E continua Faleiros (1999: 58). “No domínio da saúde
por exemplo, a doença passa a ser atribuída à falta de higiene
pessoal, à educação deficiente, ao mau comportamento do
indivíduo que bebe ou come de forma indevida.” Essa perspectiva
visa subjugar ideologicamente e mesmo reprimir as classes
populares, submetendo-as através de um discurso humanizador,
dentro de uma realidade que ao mesmo tempo aparece como
independente da vontade do Estado que só quer a paz social.
Dentro desse contexto, o estresse a que todos estão
submetidos é por vezes minimizado em seus efeitos e por ter se
tornado algo tão constante, corriqueiro que os desdobramentos de
seu alcance, para o trabalhador e especificamente para o professor
podem tornar-se e tem se tornado caso de saúde pública no Brasil.
Segundo Leavell e Clark (1976: 6) a saúde pública em sua
atividade surge da necessidade de um esforço comunitário no
sentido de desenvolver e implantar centros de saúde onde seja
enfatizada, a promoção da saúde, a proteção específica e os
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procedimentos para identificação dos casos e o correto
encaminhamento daqueles que tem necessidade de tratamento
específico.
Em Winslon (1920 apud Leavell e Clark 1976: 6):
Saúde pública é a arte de evitar doenças, prolongar
a vida e desenvolver a saúde física e mental e a
eficiência através de esforços organizados da
comunidade para o saneamento do meio ambiente,
o controle de infecção na comunidade, a
organização dos serviços médicos e paramédicos
para o diagnóstico precoce e o tratamento
preventivo de doenças e o aperfeiçoamento da
máquina social que irá assegurar a cada indivíduo,
dentro da comunidade, um padrão de vida
adequado à manutenção da saúde.

Nessa situação, está implícita a ideologia de um Estado
que promove os meios, mas que também coloca para o cidadão a
responsabilidade desses meios darem ou não certo. É nesse
contexto de necessidade de um estudo preventivo que se faz a
necessidade de estudar o estresse ocupacional do professor no
Brasil.
2.4. LEGISLAÇÃO E SAÚDE DO PROFESSOR.
A mudança na forma como o capital explora os
trabalhadores altera também a saúde desses trabalhadores. Os
efeitos sobre a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho
podem ser percebidos a partir da vivência no “intramuros” da
empresa, do domínio do comando patronal e pelas relações que se
estabelecem nesse ambiente. Thebaud-Mony realça os efeitos
negativos sobre a saúde diante do que chama de “racionalidade
econômica” da contemporaneidade: “A saúde é reveladora das
formas de violência e de destruição, individual e social, geradas
pela organização do trabalho associada à nova divisão do
trabalho”. (THEBAUD-MONY, 1993, p.51).
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A teoria sociológica dos acidentes de trabalho, por
exemplo, a partir da análise sincrônica privilegia as relações
sociais que as pessoas travam na sua relação com o trabalho. Ela
considera três níveis de análise, a saber: o de recompensa, o de
comando e o organizacional. Assim, o nível de recompensa
permite observar a utilização de incentivos para gerenciar a
relação de pessoas com o seu trabalho. Em muitas situações,
incentivos simbólicos ou materiais são utilizados para garantir a
execução de um trabalho perigoso.
A utilização do poder, seja dos gerentes sobre os
trabalhadores, destes sobre a gestão, ou mesmo dos trabalhadores
entre si para o controle do comportamento considerado
indesejável é o que abrange o nível de comando. O nível
organizacional remeteria ao conhecimento dos trabalhadores sobre
sua tarefa. Falta de conhecimento pode ser um empecilho para o
desenvolvimento da tarefa com segurança. Esse nível pode
associar-se a aspectos como ausência de treinamento ou
coordenação equivocada da tarefa.
São nesses níveis que ocorre o conflito social estabelecido
entre empregadores e trabalhadores pelo controle de como estes
últimos gerenciam o trabalho. A importância que cada nível
apresenta na administração do trabalho não é dada a priori, mas é
construída no local de trabalho, sendo passível de variações de um
momento a outro (DWYER, 2006).
O autor advoga que para a análise dos acidentes de
trabalho não basta associá-los a fatores determinantes estruturais,
tais como desenvolvimento econômico, tecnologia, mercado de
trabalho. Mais que isso, é imprescindível observar como tais
fatores estruturais estão inseridos nas relações de trabalho, pois
elas não são estáticas, reproduzem-se e transformam-se
continuamente.
Segundo Jackson Filho, Garcia e Almeida (2007) a
prevalência de acidentes e doenças do trabalho são expressão da
desigualdade social e cultural reveladoras da injustiça. No caso
brasileiro, a manutenção de mecanismos de alocação da
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responsabilidade pelo acidente de trabalho calçados na
culpabilização da vítima revela a insuficiência da ação do Estado
no campo da saúde do trabalhador e sua incapacidade de dirimir
distorções em relações de trabalho assimétricas.
Para os autores, o fortalecimento das políticas neoliberais
que enfraquecem a
Intervenção do Estado no cenário social contribui para que
questões pertinentes do âmbito da segurança e saúde dos
trabalhadores sejam decididas no espaço interno das empresas. Ao
mesmo tempo em que as políticas neoliberais sustentam ações que
minam a possibilidade de organização e mobilização por parte dos
trabalhadores.
O exercício do professorado é regido pela Lei de Diretrizes
e Bases, Lei n.º 9.394/1996, e pela Consolidação das Leis do
Trabalho, Decreto-Lei n.º 5.452/1943, caso o vínculo
empregatício seja de ordem privada, e, em se tratando de
servidores públicos, o vínculo trabalhista é regido por Regime
Jurídico específico (por meio de estatuto) nas instâncias federal,
estadual e municipal (PARANHOS,2002).
De acordo com Mattos (2013) a categoria dos professores
recebeu tratamento especial da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT em razão de sua natureza singular de uma das profissões
mais antigas da humanidade, sendo-lhes dedicada jornada especial
de trabalho.
O artigo 318 da CLT determina que a jornada de trabalho
dos professores não pode ultrapassar, diariamente, 4 (quatro) aulas
consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas, num mesmo
estabelecimento de ensino, in verbis:
"Art. 318 - Num mesmo estabelecimento de ensino não
poderá o professor dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas
consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas" (g. n.)
(MATOS,2013).
Essa norma não faz distinção entre
professores de ensino infantil, fundamental, médio, técnico ou
superior. Tal omissão, na maioria das vezes, é abarcada por
negociações coletivas que tentam suprir a necessidade de
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adequação desta norma à realidade dos professores. A jornada de
trabalho de um professor poderia chegar, no máximo, a 36 (trinta
e seis) aulas semanais com janelas, ou 24 (vinte e quatro) aulas
semanais sem janelas, considerando o sábado como dia regular de
trabalho, a partir da interpretação, a contrário sensu, do artigo 319
da CLT (01).
Essa jornada é prejudicial à atuação dos professores, uma
vez que, na grande maioria dos casos, eles laboram apenas 30
aulas semanais (com janelas) ou 20 aulas semanais (sem janelas),
já que o sábado, geralmente, não é utilizado pelas instituições de
ensino como dia letivo nos calendários escolares.
Com essa jornada fica praticamente impraticável ao
professor atuar em outra escola o que evitaria seu desgaste, do
mesmo uma vez que teria sua jornada de trabalho vinculada a um
único estabelecimento. Nas vias de fato é praticamente ilusória
pois diante das condições de salário oferecidas fica impossível ao
professor ter dedicação exclusiva a um só estabelecimento e ai a
diversificação de atividades, locais de trabalhos e até mesmo o
fato de lecionar disciplinas diferentes causa o prejuízo não só
físico, mas mental e emocional ao professor, que passa a correr
pela sobrevivência. Ou seja, se o professor quiser laborar a
jornada de trabalho constitucional (quarenta e quatro horas
semanais), teria de conseguir dois empregos, pois a lei ordinária
veda referida carga horária de trabalho para uma única empresa.
Para os juristas o que referido dispositivo legal poderia ser
declarado inconstitucional, uma vez que limita o acesso do
professor a um direito social, violando o princípio constitucional
de liberdade de trabalho previsto no art. 5º, XIII, da Constituição
Federal, pois diante da falta de valorização profissional e dos
baixos salários, muitos professores acumulam seu trabalho em
mais de uma escola e com outra rede de ensino, na busca de
melhorar seus vencimentos. Essa nova proposta inviabilizaria essa
dinâmica.
A lei deixa implícita que a prioridade é a qualidade de
ensino e a qualidade de vida do professor, mas na prática todas as
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tentativas trazem prejuízos a educação que são nitidamente vistos
na insatisfação geradora de estresse e doenças ocupacionais que
nitidamente comprometem a qualidade do ensino.
Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho),
quaisquer que sejam as suas tarefas em qualquer nível de ensino,
as recomendações de 1966 e 1997 fornecem uma definição de
trabalho das suas responsabilidades e direitos e estabelecem linhas
de orientação para o diálogo entre autoridades educativas,
professores e suas associações. As Recomendações como um
quadro de referência internacional relativamente a tópicos
pertinentes, tais como: formação inicial acelerada, dimensão das
turmas, auxiliares da aprendizagem, sistemas de mérito, licença de
maternidade e segurança social. As recomendações também
podem ser usadas como base para o desenvolvimento de um
código ético para a profissão na sua comunidade, província,
estado, região ou país.
Portanto, nesta perspectiva, as concepções de ambiente
de trabalho, de contexto econômico-social e de saúde não podem
ser analisadas de forma dissociada. Segundo Paranhos (2002), a
compreensão de saúde não deve se referir à mera ausência de
doenças ou à subjetiva noção de bem-estar físico, mental e social,
mas sim à efetivação de condições básicas de cidadania.
Para Marx (1987) o trabalho é definido como ação
transformadora e intencional do homem sobre a natureza para
satisfação de suas necessidades. Tanto o trabalho quanto a saúde
das pessoas serão desenvolvidos de maneiras diversas a depender
do contexto social e econômico que os circunda.
As relações delimitadas pelo trato jurídico das condições
de trabalho e das condições salariais constituem sem dúvida
também um fator gerador de estresse para o trabalhador. A
Constituição Brasileira afirma que a saúde é um direito de todos e
dever do Estado, e que deve ser garantida por meio políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e
de outros agravos.
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Traz ainda em seu artigo 200, inciso VIII, que compete ao
Sistema Único de Saúde (SUS) “colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho”. Partindo-se desta
conjuntura sobre a legislação trabalhista, e pela deliberação
afirmada no Ministério da Saúde é que se observa que o estado
permanece com uma atuação tímida na tutela da vida e da saúde
dos trabalhadores
Segundo CODO (2006):
Para que você conheça os professores, você tem
que conhecer a saúde mental dos professores,
porque todos os problemas de trabalho do professor
são da ordem da saúde mental. O professor não
machuca a cabeça batendo a cabeça no vídeo do
computador. Ele vai sofrer é de problemas de saúde
mental e de outros problemas, também, do
professor. Mas, todos eles ligados ao problema de
saúde mental.

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob
as quais os professores mobilizam as suas capacidades físicas,
cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da educação escolar
geram consequentemente o sobre-esforço ou esforço exacerbado
de suas funções psicofisiológicas. Na maioria das vezes não há
tempo para a recuperação, e daí são desencadeados os sintomas
descritos como estresse que levam a outras patologias físicas e/ou
mentais.

367

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo como Fritjof Capra, (1997) uma das
características predominantes das economias de hoje, tanto a
capitalista quanto a comunista, é a obsessão com o crescimento. O
crescimento econômico e tecnológico é considerado essencial por
virtualmente todos os economistas e políticos, embora nesta altura
dos acontecimentos já se devesse estar bastante claro que a
expansão ilimitada num meio ambiente finito só pode levar ao
desastre.
A crença na necessidade de crescimento contínuo é uma
consequência da excessiva Ênfase dada aos valores yang –
expansão, autoafirmação, competição – e está relacionada com as
noções newtonianas de espaço e tempo absolutos e infinitos. É um
reflexo do pensamento linear, da crença errônea em que, se algo é
bom para um indivíduo ou um grupo, quanto mais desse algo
houver melhor será.”
Apesar de termos no Brasil, uma prática de políticas
públicas muito bem formuladas, elas não alcançam a população e
isso é fato geralmente em todos os setores. Educação e Saúde são
as mais atingidas por que principalmente a saúde demanda da
resolução imediata.
Infelizmente a falta de informação e a prisão às
necessidades básicas e a um trabalho fatigante e massivo deixam
os professores sem alternativas que não sejam aquelas que partam
de suas inciativas pessoais, como abrir mão de hábitos e práticas
nocivas à saúde e que leve ao estresse e suas demandas.
São necessárias inciativas públicas que além de
oportunizarem a realização de um trabalho de prevenção ao
estresse, oportunizem ao professor o tornar-se um professor que
ele precisa ser. A Organização Internacional do Trabalho definiu
como prioritárias as condições de trabalho para os professores ao
reconhecer o lugar central que estes ocupam na sociedade, uma
vez que são os responsáveis pelo preparo do cidadão para a vida
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(OIT, 1984). Tais condições buscam basicamente atingir a meta
de um ensino eficaz.
Quando se trata de educação para a saúde o foco está voltado
para população e para a ação de uma forma geral seus objetivos
são encorajar as pessoas a: (a) adotar e manter padrões de vida
sadios, (b) usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de
saúde colocados a sua disposição e (c) tomar suas próprias
decisões, tanto individual como coletivamente, visando melhorar
suas condições de saúde e as condições do meio ambiente (OMS
apud CEPASES, 2002).
A descontinuidade dos processos educativos na prevenção
do estresse é um grande problema, já que as pessoas ao se
acostumarem, se habituarem às condições de vida impostas pelas
suas necessidades ignoram a importância de reconhecer os sinais
que o corpo dá. Negligenciam por vezes exames preventivos
como forma de impedir o aparecimento do estresse e facilitando
assim o aparecimento e doenças relacionadas ao estresse
ocupacional. Se a ignorância é o problema social mais devastador,
seu enfrentamento não se dará, sobretudo pelo acesso aos
benefícios, mas pela capacidade individual e sobretudo coletiva de
fazer e fazer-se oportunidade, ou de se emancipar. (DEMO, 2000).
No caso da prevenção do estresse, a educação em saúde é a
ação necessária para estimular a emancipação dos professores.
Munidos de informações que lhes assegurem a necessidade de
práticas preventivas, do reconhecimento de situações doentias e da
mudança de hábitos que mudem sua qualidade de vida. Assim
sendo como nos falou Demo (2000) a educação é a arma
fundamental para emancipação dos sujeitos, ou seja, para
retomada de direção de suas vidas e consequente da saúde. É
necessário, portanto, cuidar do educador para que ele possa
manter o equilíbrio, a lucidez e não desistir da luta que se tornou a
sua profissão.
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RESUMO
O presente artigo propõe uma reflexão a respeito da prática
do Mindfulness no contexto escolar e sua relação com a prática
docente. A metodologia adotada foi o estudo bibliográfico e
trouxe informações relevantes ao estudo realizado e divulgado.
Estudos sugerem um impacto positivo das Mindfulness Based
Interventions (MBIs) adaptadas para crianças e adolescentes em
ambiente escolar. O objetivo deste artigo é discutir o impacto das
práticas de MBIs no ambiente escolar, os efeitos das intervenções
e o treinamento de professores. Os resultados indicam que MBIs
para escolas devem ter menor duração das sessões; maior
integração das práticas com o cotidiano; maior exploração dos
cinco sentidos e envolvimento de familiares, professores e
educadores. Evidências sugerem que os efeitos do treinamento de
Mindfulness em ambientes educacionais podem ser positivos em
casos de crianças com déficit de atenção. Entretanto, com a
proliferação de protocolos de treinamento para professores e
gestores educacionais, as evidências de efetividade de MBIs
devem considerar um aprofundamento no estudo e nas práticas
meditativas.
Palavras-chave: Mindfulness, Meditação, Déficit de Atenção.
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1-INTRODUÇÃO
A pesquisa descrita abaixo pretende evidenciar a
importância do Mindfulness como estratégia para a atenção e
concentração no ambiente escolar. Mindfulness refere-se à
capacidade de dirigir a atenção para a experiência como ocorre em
cada momento, com aceitação e interesse (KabatZinn, 1996). Esta
capacidade pode ser exercitada e aprendida. A criança em idade
escolar, foco da pesquisa aqui descrita, pode aprender a focar a
sua atenção em estados internos e físicos, particularmente na
respiração e sensações físicas (CULLEN, 2011).
Como propor a prática da meditação em ambiente escolar?
Quais as vantagens da prática do Mindfulness com crianças? Há
indicação de prática de Mindfulness com crianças com TDAH?
Essas indagações afligem pesquisadores e a literatura acadêmica
brasileira registra algumas informações a respeito e sugere
caminhos para a prática cotidiana.
Assim, este artigo tem como objetivo contribuir com a
academia e com os professores, de forma sistematizada,
compilando informações que contribuam com a implantação da
prática em escolas e esclarecendo possíveis dúvidas acerca dos
benefícios da meditação com crianças.
Metodologicamente, pode-se assumir que as reflexões aqui
apresentadas emergem do estudo da revisão teórica realizada pelo
autor e pela criteriosa investigação de práticas cientificamente
comprovadas.
As informações estão estruturadas em coerência com a
pesquisa realizada, inclui os principais conceitos; a introdução que
contextualiza o trabalho; a revisão de literatura que descreve o
Mindfulness, sua contribuição e possibilidades de implantação em
ambiente escolar; a metodologia pautada no levantamento de
informações por meio de bibliografias científicas e as
considerações finais com recomendações e sugestões.
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2-MINDFULNESS
2.1 DEFINIÇÃO DE MINDFULNESS
Mindfulness refere-se à capacidade de dirigir a atenção
para a experiência como ocorre em cada momento, com aceitação
e interesse (KabatZinn, 1996). Esta capacidade pode ser
exercitada e aprendida. A criança em idade escolar, foco da
pesquisa aqui descrita, pode aprender a focar a sua atenção em
estados internos e físicos, particularmente na respiração e
sensações físicas (CULLEN, 2011).
Considerada um “fenômeno emergente” no universo
acadêmico (Cullen, 2011), a prática do Mindfulness pode ser
cultivada por várias técnicas. Brown e Ryan (2006) definem
Mindfulness como um estado mental caracterizado por: (a) nãoelaborativo, (b) não-julgador, (c) centrado no aqui-eagora e (d)
onde pensamentos, sentimentos e sensações que surgem nocampo
atencional são reconhecidos e aceitos.
Portanto, Mindfulness pode ser entendido como estado
mental, traço de personalidade ou prática, como nas chamadas
Mindfulness Based Interventions¹4 (MBIs), intervenções que
seguem protocolos. No caso das MBIs há um exercício contínuo
de um conjunto específico de práticas capazes de fomentar estes
estados mentais (Brown & Ryan, 2006).
Jon Kabat-Zinn, principal divulgador de mindfulness no
ocidente, introduziu a prática, há mais de 30 anos, como um
recurso para a investigação e prática clínica, por meio do
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR – Programa de
Redução de Stress Baseado na mindfulness).

4

1 Em português podemos chamar de Intervenções Baseadas em Mindfulness, mas aqui os autores
preferiram utilizar o termo em inglês já consagrado na literatura da área.
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2.2 A PRÁTICA DE MINDFULNESS

A partir da constatação de inúmeros benefícios da prática
de mindfulness em adultos, como redução de estresse, melhora no
sistema imunológico e aumento da capacidade de atenção dos
praticantes (Shapiro et al., 1998), os programas de intervenção
baseados em práticas de mindfulness estão sendo adaptados para
crianças e adolescentes (White, 2012).
Os resultados, embora incipientes, sugerem a viabilidade
destas intervenções com crianças e adolescentes e parecem ser
benéficos tanto em amostras clínica e não clínicas (Zenner,
Herrnleben-Kurz & Walach, 2014).
Estudos confirmam que com a prática continuada é
possível que a criança aprenda a focar a sua atenção durante
períodos cada vez maiores. A relação entre mindfulness e as
crianças com hiperatividade e déficit de atenção estão presentes na
pesquisa relatada a seguir. O papel do controle da atenção é
essencial para a autorregulação da cognição, emoção e
comportamento.
O TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade pode ser considerado uma desordem caracterizada
por dificuldades na autorregulação e o mindfulness surge como
um conjunto de técnicas que ensinam a criança a desenvolver
novas competências de atenção e concentração. “As crianças
sujeitas às técnicas de Mindfulness aprendem a organizar e
desenvolver novas competências de autorregulação” (Zylowska,
Smalley, & Schwartz, 2009).
Neste contexto, é lícito afirmar que a capacidade de
regular a atenção pode ser encontrada no exercício da atenção
plena ou mindfulness e beneficiar crianças, jovens e adultos com
déficit de atenção. Salientamos que o número de crianças com
diagnóstico de TDAH é crescente e que professores e pais têm
imensa dificuldade em lidar com este desafio. Muitas pessoas
rotulam as crianças como mal-educadas e a possibilidade de
“controle” por meio de práticas como o mindfulness sugerem um
caminho para os que não enxergavam soluções.
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Uma meta-análise realizada por Zenner, Herrnleben-Kurz,
e Walach (2014) analisou treze estudos publicados, demonstrando
que as Intervenções Baseadas em Mindfulness - MBIs são uma
estratégia efetiva, de baixo custo, fácil aplicabilidade, que pode
ser oferecida às crianças e jovens em ambientes escolares.
Algumas adaptações são necessárias, como: (a) as adaptações
estruturais necessárias (duração, tipos de exercícios, linguagem
etc.); (b) os protocolos emergentes que acumulam mais evidências
de eficácia; (c) o papel da Autocompaixão como componente
central de efetividade; (d) os efeitos gerais das diferentes
intervenções; (e) as estratégias de treinamento continuado para
professores e equipe escolar (Schonert- -Reichl & Lawlor, 2010).
Outro ponto central identificado pelas pesquisas em
andamento é a autorregulação pelo exemplo, pois, no ambiente
escolar, quando um professor, aluno ou funcionário administrativo
passa a comportar-se de modo mais autorregulado, outros
indivíduos tendem a imitar o comportamento e assimilar a postura
de atenção plena. “Este tipo de resposta fica retida e passa a
fornecer um modelo para comportamentos futuros” (Huppert &
Johnson, 2010).
Neste sentido, a modelagem de comportamento se
apresenta como uma ferramenta pedagógica que facilita a
incorporação de novas habilidades provenientes de treinamento
nas MBIs (Dewar & Christley, 2013; Germer, 2009).
Devido à importância que os modelos exercem no
comportamento grupal, o treinamento dos professores e da equipe
educacional é fundamental (Meiklejohn et al., 2012).
2.2.1 MINDUP

O MindUp é um protocolo de MBIs desenvolvido para
treinar professores e crianças em habilidades de Mindfulness
(Roeser et al., 2013; Schonert-Reichl & Lawlor, 2010). A
intervenção consiste em práticas Mindfulness adaptadas para
execução em sala de aula e com oobjetivo de melhorar os níveis
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de autoconsciência, atenção focada, autorregulação e reduçãode
estresse (Roeser et al., 2013).
Quatro temas centrais estruturam o MindUp: (a) acalmar a
mente (por meio do treino da atenção ao som de um instrumento,
um pequeno gongo, ao mesmo tempo em que foca na respiração);
(b) atenção Mindful (a uma variedade de sensações, pensamentos
e sentimentos); (c) gerenciamento de emoções e de pensamentos
negativos; e (d) tomada de consciência dequem eu sou e quem são
aqueles que me cercam (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010).
Algumas técnicas de visualização criativa podem ocorrer
concomitantemente aos exercícios de Mindfulness. Os professores
participam de um treinamento em 12 meses, já que serão
responsáveis pelas intervenções com as crianças. O programa com
as crianças ocorre em dez semanas e pressupõe uma modificação
curricular e a inclusão de tarefas elaboradas para fomentar
habilidades de Mindfulness na vida cotidiana.
O foco do programa está nas lições diárias, em que os
estudantes praticam exercícios de autorregulação da atenção, três
vezes ao dia, começando com três minutos de cada prática e
aumentando o tempo à medida que o programa avança (SchonertReichl & Lawlor, 2010).
Nos Estados Unidos, um programa de oito semanas foi
elaborado para apoiar os professores (Roeser et al., 2013), por
meio de uma variedade de exercícios e atividades pedagógicas que
promovem Mindfulness, autocompaixão e estratégias de
resiliência emocional.

3. METODOLOGIA
O presente artigo partiu de uma revisão bibliográfica como
alicerce para a análise descrita no trabalho. Partimos de uma busca
de artigos científicos, dissertações e teses nas bases de dados
Lilacs, Scholar Google e nas bibliotecas Cochrane e Scielo, sendo
que o último acesso ocorreu em 2 de abril de 2020.
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Foram utilizados os termos mindfulness, meditação,
atenção plena em ambiente escolar e TDAH, bem como seus
correlatos em inglês. Dentre os artigos encontrados, foram
selecionados os estudos que atendessem os seguintes critérios de
inclusão: trabalho publicado no período de 2010 a 2018 que
relatasse experiências com meditação e mindfulness com crianças
em ambiente escolar.
Alguns livros foram utilizados para complementar o estudo
e referenciar as afirmações e dados. Iniciada a análise, optamos
por utilizar os estudos que validaram a utilização de práticas de
mindfulness no ambiente escolar com resultados comprovados de
melhora na atenção, concentração e escuta concentrada.
Os artigos selecionados foram submetidos a uma primeira
leitura, para que houvesse uma compreensão global dos estudos e
identificação do público atingido pela pesquisa. Após a primeira
leitura realizamos uma análise qualitativa dos conteúdos e
comparamos os resultados obtidos nos diferentes relatos.
Os resultados exitosos e os limites desse estudo podem
servir de ponto de partida para a elaboração de hipóteses a serem
investigadas em outros estudos para aprofundar mais a discussão
acerca do uso da meditação e práticas de mindfulness no ambiente
escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora os objetivos iniciais do estudo tenham sido
alcançados, contribuindo para um maior conhecimento a respeito
das propostas de intervenção baseados em mindfulness nas
escolas, pode-se apontar algumas limitações desta pesquisa.
Primeiramente, a escolha de algumas bases de dados e não
outras, pode ter interferido na seleção da amostra de estudos, pois,
outras bases poderiam resultar em publicações com outros
resultados.
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A dificuldade em encontrar estudos envolvendo
intervenções em escolas brasileiras, talvez, tenha ocorrido pela
seleção das bases de dados, mas temos que considerar que os
resultados obtidos são encorajadores.
Um próximo passo da pesquisa pode ser o levantamento de
produções brasileiras em periódicos. A relevância desse tipo de
estudo justifica-se na medida em que ele aglutina informações
teóricas, metodológicas e empíricas para interessados no tema.
Vale ressaltar a constatação da falta de informações mais
detalhadas, em alguns artigos, que elucidassem os procedimentos
de intervenção e o detalhamento das etapas para implantação e
implementação de um programa de mindfulness com crianças em
ambiente escolar.
As publicações destacaram a importância de um
treinamento consistente para os professores ou outros técnicos
responsáveis pela realização das práticas de mindfulness nas
escolas. Outro ponto essencial é reforçar a todos os que atuarem
como facilitadores da intervenção que sejam praticantes para
facilitar o processo para os alunos.
No Brasil, iniciativas pioneiras estão surgindo, como o
projeto “Meditação pela Paz”, que não pode ser considerado como
uma Intervenção Baseada em Mindfulness, mas inclui em seu
protocolo exercícios breves de atenção na respiração,
desenvolvendo estados compassivos que emergem dos exercícios.
As pesquisas a respeito de mindfulness ocorrem há mais de
30 anos, a partir de intervenções com adultos, porém, pesquisas
com crianças e adolescentes são muito recentes. Os resultados
sinalizam que a prática de mindfulness e meditação com crianças
pode
promover
o
desenvolvimento
de
habilidades
socioemocionais melhorando as respostas de enfrentamento e os
níveis de atenção e concentração.
Este cenário promissor demonstra que estudos teóricos e
revisões a respeito de Mindfulness inicia uma investigação
empírica sobre os efeitos de MBIs em crianças nos ambientes
escolares.
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RESUMO
O artigo em questão aborda o Transtorno de Personalidade
Narcisista (TPN), enquanto patologia catalogada enquanto doença
mental no DSM IV, enfocando principalmente os flying monkeys
(macacos voadores), que apesar de não serem formalmente
reconhecidos na medicina psiquiátrica, tem uma incidência muito
grande na sociedade e com um alcance de ação negativa
incalculável. Justamente por não ter esse reconhecimento, o
estudo acerca de sua ação é restrito a artigos de opinião ou a
chamada psicologia popular. Diante disso busca-se aqui através de
uma pesquisa bibliográfica e descritiva enriquecer a literatura
acerca da temática, buscando identificar e avaliar a ação e o
comportamento dos flying monkeys na sociedade.
Palavras-Chave: Narcisismo, Flying Monkeys, Comportamento
Social.

ABSTRACT
The article in question addresses Narcissistic Personality
Disorder (TPN), as a pathology cataloged as a mental illness in
DSM IV, focusing mainly on flying monkeys, which despite not
being formally recognized in psychiatric medicine, have a very
high incidence in society and with an incalculable range of
negative action. Precisely because it does not have this
recognition, the study of its action is restricted to opinion articles
or the so-called popular psychology. Therefore, it is sought here
through a bibliographic and descritive search to enrich the
literature on the subject, seeking to identify and evaluate the
action and behavior of flying monkeys in society.
Keywords: Narcissism, Flying Monkeys, Social Behavior.
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RESUMEN
El artículo en cuestión aborda el Trastorno de Personalidad
Narcisista (TPN), como una patología catalogada como una
enfermedad mental en el DSM IV, centrándose principalmente en
los monos voladores (monos voladores), que apesar de no ser
formalmente reconocidos en medicina psiquiátrica, tienen una
incidencia muy alta. en la sociedad y con un rango incalculable de
acción negativa. Precisamente porque no tiene este
reconocimiento, el estudio de su acción se limita a artículos de
opinión o la llamada psicología popular. Por lo tanto, se busca
aquí a través de una búsqueda bibliográfica y descritiva para
enriquecer la literatura sobre el tema, buscando identificar y
evaluar la acción y el comportamiento de los monos voladores en
la sociedad.
Palabras clave: Narcisismo, Monos Voladores, Comportamiento
Social.
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INTRODUÇÃO
A terminologia flying monkeys vem crescendo na
chamada psicologia popular e tem chamado a atenção pois embora
ainda escusada pela ciência e medicina, tem sido empiricamente
comprovada em sua acepção por estar diretamente ligada à
existência da personalidade narcisista. Porém como toda e
qualquer transtorno de personalidade uma das suas principais
questões é a identificação e o diagnóstico. Nesse sentido, o
presente artigo consiste em uma revisão descritiva, que busca
elucidar a definição de personalidade, transtornos da
personalidade narcisista, além de discorrer sobre aspectos
históricos, nosológicos e epidemiológicos. Serão revisadas as
particularidades referentes ao diagnóstico, as comorbidades, ao
curso e tratamento destes transtornos, com enfoque no manejo de
indivíduos com TPN e o parasitismo oriundo dessa patologia que
produz os flying monkeys.

DEFININDO PERSONALIDADE
Para entender o que são os transtornos de personalidade,
antes é preciso definir o que caracteriza uma personalidade e quais
os elementos distinguem uma personalidade saudável e uma
considerada em transtorno.
Conforme (MAZER et al ,2017), personalidade pode ser
definida de modo sucinto como as características individuais que
correspondem a um padrão persistente de emoções, pensamentos e
comportamentos. Suas características estão associadas a uma
variedade importante de indicadores nos níveis individual,
interpessoal e social, tais como: felicidade, saúde física e
psicológica, espiritualidade e identidade; qualidade das relações
familiares, amorosas e com colegas; escolha, satisfação e
desempenho profissionais; envolvimento na comunidade,
atividade criminosa, e ideologia política.
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Essas peculiaridades fazem de cada personalidade única e
fazem com que seus traços tenham consequências. Ou seja,
Personalidade é o conjunto as características de uma pessoa, o que
define sua individualidade pessoal e social referente ao seu modo
de sentir, pensar e principalmente agir. Trata-se de um termo
abstrato pois explica e caracteriza as personalidades do indivíduo
de acordo a modelos teóricos, mas que podem não abranger as
especificidades e totalidade do ser humano.

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE
Entendendo personalidade como aquilo que segue uma
regra, uma teoria e um padrão, por transtorno da personalidade
(TP) entende-se por sua vez aquilo que desvia, desvirtua esse
padrão. Nesse caso, consiste em um “padrão persistente de
experiência interna e comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso
e inflexível, começa na adolescência ou início da fase adulta, é
estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo”.
(DSM, 5. 2014).
Esses transtornos ocasionam dificuldades em lidar com a
vida cotidiana no que se refere às adaptações, visto que as
emoções, atitudes e comportamentos acabam sendo limitadas e
causa sofrimento ao individuo e ao seu entorno decorrentes das
dificuldades de convívio e estresse causado por esse motivo. Na
maioria dos casos é um padrão contínuo e persistente que dificulta
e/ou impossibilita o indivíduo ao convívio social.
Conforme os critérios diagnósticos para um Transtorno da
Personalidade, de acordo com o DSM-5, essas dificuldades
geralmente se apresentam principalmente nos aspectos de
cognição, afetividade, interpessoalidade e controle dos impulsos.
A dificuldade nesses aspectos certamente causará dificuldades na
intrapessoalidade que é a relação do indivíduo consigo mesmo.
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Quando o transtorno se trata de um padrão persistente,
além de atingir o individuo e comprometer seu convívio,
compromete sua vida afetiva, laboral, causando inúmeros
prejuízos, e dependendo do encaminhamento do tratamento a ser
escolhido e efetivado, pode diminuir ou prolongar o sofrimento do
mesmo.

NARCISISMO, HISTÓRICO, NOSOLOGIA,
EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTO
O primeiro cientista a utilizar o termo foi Sigmund Freud
(1914). Apesar das controvérsias de suas caracterizações iniciais,
Freud deixa explícito de que o narcisismo é um estágio comum no
desenvolvimento sexual humano que porém pode ser
desenvolvido e agravado na infância. Freud articula o conceito
psicanalítico do narcisismo com seu estudo do desenvolvimento
infantil e dos investimentos libidinais. Assim, os investimentos
libidinais podem ser direcionados ao próprio ego ou aos objetos.
Quando a libido é investida no ego, diz libido do ego ou libido
narcísica (FREUD, 1914).
Para Freud, todo o processo narcísico desenvolvido na
infância, tem sua articulação com a relação da criança com os pais
e com a forma com que esses se relacionam com as aquisições e
perdas e com todo seu entorno sociocultural. Mesmo sem nos
adentrarmos na teoria freudiana propriamente dita, fica claro em
sua exposição que o narcisismo tem origem na infância e se
desenvolve com as relações dos indivíduos no ambiente.
(FACHINI,1996).
Contrário à teoria de Freud, e caracterizado no DSM IV,
com o CID.10 é F60.8 - 301.8, o Transtorno de Personalidade
Narcisista ou Narcisismo tem origem na idade adulta e é
caracterizado por um padrão invasivo de grandiosidade,
necessidade de admiração e falta de empatia e está presente em
uma variedade de contextos. (DSM,2014).
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As principais características dos indivíduos com este
transtorno são à primeira vista arrogantes, presunçosos, vaidosos,
megalomaníacos e geralmente e exageram suas realizações. Sua
vaidade chega ao ponto de entenderem que os outros os veem da
mesma forma que eles mesmos se veem e não aceitam bem o fato
de não se perceberem valorizados. Frequentemente menosprezam
a ajuda e a contribuição de outrem ao supervalorizarem seus
feitos. (ARAÚJO,2010).
Na esteira de sua vaidade, fantasiam com poder e sucesso
ilimitados e em termos de comparação própria só o fazem com
quem está em destaque e claro, demonstrando vantagem sobre
esses. Consideram-se superiores e, portanto, esperam esse
reconhecimento por todos, associando-se apenas com quem lhes
seja par. Acreditam ter necessidades especiais, que estão além do
entendimento das pessoas comuns. Sua própria autoestima é
amplificada (isto é, "espelhada") pelo valor idealizado que
atribuem àqueles a quem se associam e é nesse contexto que
surgem os flyying monkeys, que consciente ou involuntariamente
fazem parte do séquito de admiradores.
Não é qualquer pessoa que se associa ao narcisista. Ele só
se associa com quem acha digno de sua presença e atenção,
portanto, ao se associar com os melhores suas credenciais serão
amplificadas também pelos melhores. Por possuir uma autoestima
vulnerável sob a capa da vaidade, sua necessidade de atenção e
admiração excessiva gera ira, fúria e raiva quando não obtém a
deferência desejada.
Frequentemente suas relações pessoais são baseadas em
jogo de interesses nos quais por se vislumbrarem seres especiais
requerem privilégios e recursos extras de outrem para atender seus
objetivos. Sua falta de empatia e alteridade fazem com que
acredite que os outros vivem em torno de suas necessidades e
problemas. Assim não percebem nem ao mesmo quando esse
comportamento magoa e causa estresse em outrem. (ARAÚJO,
2010).
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São considerados assim frios emocionalmente e acreditam
que são invejados por todos, desenvolvendo inveja e rancor pelo
sucesso e felicidade dos outros. Como dito anteriormente por
conta dessa vaidade e arrogância sua vulnerabilidade é a crítica e
o insucesso, que podem levar o individuo desde um retraimento e
isolamento social temporário ou a uma falsa modéstia e humildade
como forma de mascarar seu sentimento de humilhação.
Profissionalmente, esse indivíduo para evitar críticas e
derrota, não se arrisca muito, levando-o a ter um desempenho
medíocre, outras associações para esse sentimento de derrota são
humor deprimido, e Transtorno Depressivo Maior ou Distímico.
Por outro lado, períodos persistentes de grandiosidade podem
estar associados com um humor hipomaníaco. O Transtorno da
Personalidade Narcisista também está associado com Anorexia
Nervosa e Transtornos Relacionados a Substâncias (especialmente
relacionados à cocaína). Os Transtornos da Personalidade
Histriônica, Borderline, Anti-Social e Paranóide podem estar
associados com o Transtorno da Personalidade Narcisista. (DSM,
2014).
Estatisticamente atribuem aos homens maior incidência do
Transtorno de Personalidade Narcisista. Os homens perfazem 50 a
75% dos indivíduos, sendo que contrariando os estudos de Freud,
estudos atribuem que é entre a adolescência e avida adulta que ela
se origina. As estimativas da prevalência do Transtorno da
Personalidade Narcisista variam de 2 a 16% na população clínica
e são de menos de 1% na população geral. Outra questão inerente
ao transtorno é que ao ser atingido pelo envelhecimento o
narcisista tem ainda mais sua funcionalidade laboral
comprometida.

ESPECIFICIDADE DO DIAGNÓSTICO
Como dito anteriormente uma das características dos
transtornos mentais são sua dificuldade de diagnóstico. Diversos
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transtornos mentais podem ser confundidos com o TPN, porém
conforme orientação psiquiátrica a grande diferenciação está na
observação de traços como sedução, indiferença, vaidade,
insensibilidade, orgulho e megalomania.
O Transtorno da Personalidade Narcisista deve ser
diferenciado de uma Alteração da Personalidade Devido a uma
Condição Médica Geral, na qual os traços emergem devido aos
efeitos diretos de uma condição médica geral sobre o sistema
nervoso central. Muitos indivíduos altamente bem-sucedidos
exibem traços de personalidade que poderiam ser considerados
narcisistas, porém estes traços somente constituem um Transtorno
da Personalidade Narcisista quando são inflexíveis, maladaptativos e persistentes e causam prejuízo funcional
significativo ou sofrimento subjetivo. (MAZER, 2017).
Diagnóstico de transtorno de personalidade deve ser
considerado em pacientes “difíceis”, mas exige uma avaliação
longitudinal e independente de sintomas de depressão, ansiedade,
uso de substâncias e outros transtornos mentais, que são
comorbidade frequentes. Os princípios gerais de abordagem de
pacientes com transtornos de personalidade incluem uma atitude
coerente, confiável, não confrontadora e não julgadora, cuidando
para que o estigma não prejudique o investimento em tratamentos
disponíveis.

FLYING MONKEYS, O QUE SÃO?
Em termos psicológicos o conceito de personalidade
designa, de maneira muito geral, a unidade individual do
comportamento e do seu fundamento interno, ou seja, designa a
conformidade de um determinado comportamento com o seu
fundamento interno, sendo este do foro individual e psicológico
de um indivíduo dado. (MAZER, 2017).
Enquanto a sociologia se ocupa da manifestação exterior
da personalidade, a psicologia interessa-se mais pela relação de
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personalidade dentro do próprio indivíduo. Analisa como ela se
manifesta exteriormente e antes observar ou analisar a
conformidade existente entre aquilo que é a manifestação exterior
do comportamento de um dado indivíduo e aquilo que se pensa
que esse mesmo indivíduo é, em si, dentro de si. (MAZER, 2017).
O termo e o conceito de flying monkeys, originariamente
retirado do filme O mágico de Oz (1939) é assim utilizado para
retratar aqueles que faziam o trabalho por procuração, as sujeiras
da bruxa malvada. Na psicologia a existência do flying monkey é
análogo a existência do narcisista e se pode declarar que é uma
relação parasitária, simbiótica em que um não funciona sem o
outro.
Quanto à identidade esses sujeitos são aqueles que
acreditam e alimentam o ego do narcisista, seja manipulada
involuntariamente ou seja condescendentemente aquiescendo e na
verdade se beneficiando da relação e em alguns casos também
desenvolvendo uma personalidade narcisista.
Quanto a procedência esses sujeitos podem ser desde
familiares, cônjuges, até colaboradores, funcionários, prestadores
de serviços, enfim todos que alimentem o ego narcisista de
alguma forma. São popularmente chamados também de
abusadores de proxy pois se associam ao narcisista para infligir
punições, castigos, tormentas a outrem. Essas ações podem ser
desde calúnias, difamações, a espionagem, manipulação por
procuração (proxy), para atender as necessidades do narcisista.
São essas personalidades que adquirem a causa do
narcisista e a tomam para si, isentando-o de responsabilidades do
trabalho sujo e como dito anteriormente isso pode ser consentido
ou involuntário. Pela própria natureza do narcisista ele pode
agregar um ou vários flying monkeys que agem como grupo de
apoio motivados por necessidade financeira, ilusão romântica, codependência ou mesmo por vaidade em fazer parte do grupo de
um narcisista maior.

395

A ABORDAGEM DA PSICANÁLISE
A abordagem para o tratamento dos transtornos mentais
por si só é dificultada pela aceitação e compreensão do indivíduo
acerca do seu transtorno. A personalidade narcisista encontra na
própria vaidade essa barreira visto que o sujeito não percebe seu
comportamento como disfuncional, mas como um símbolo de sua
perfeição e especificidade. Para casos não muito graves talvez a
psicoterapia ajude. Mas é preciso entender que alguns casos se
tornam intratáveis.
Nos casos em que há a procura pelo tratamento, a
psicoterapia se apresenta como a decisão mais coerente no
tratamento do distúrbio da personalidade narcisista. Nesse caso, a
terapia cognitivo comportamental pode ser usada para ajudar o
sujeito a se perceber como realmente é, sem as ilusões de
grandeza e a aprender como se relacionar melhor com os outros, a
fim de estimular relacionamentos interpessoais mais funcionais e
obter uma melhor compreensão de suas emoções.
No caso dos flying monkeys a questão perpassa pela sua
própria percepção da situação de manipulado e que procure a
terapia para entender os motivos que o levam a tal comportamento
que, ainda que com dividendos em curto prazo certamente trará
mais prejuízos à sua vida e ao seu mundo emocional. Um
narcisista pode formar uma família de narcisistas e que terão um
séquito de flying monkeys, pessoas adoecidas e que geram
doenças.
Alguns tratamentos em evidência são a terapia de
mentalização que se concentra sobre esse aspecto e utiliza várias
intervenções para desenvolver a mentalização dos pacientes;
Psicoterapia focada na transferência que envolve a exploração de
um segredo (do mundo interior dos pacientes) para avaliar suas
crises de identidade. A terapia tenta promover a integração de
identidade; Psicoterapia focada em esquemas que foca mais as
necessidades básicas do paciente e na ativação de emoções. A
terapia se apropria de uma série de abordagens cognitivo396

comportamentais, experimentais, interpessoais e psicanalíticas
para tratamento; Psicoterapia analítica funcional onde os
comportamentos exibidos pelo paciente durante as sessões são
considerados exemplos dos mesmos problemas comportamentais
que se manifestam em outros relacionamentos interpessoais.
Assim, a tarefa do terapeuta consiste em descobrir como esses
problemas ocorrem, ajustando os comportamentos interpessoais
do paciente de um modo mais efetivo e por fim a Terapia
comportamental dialética (TCD) que se concentra na aceitação e
mudança dos pacientes. As estratégias de tratamento exploram
vários princípios, como os princípios cognitivo-comportamentais
voltados à alteração de comportamento. (RODRIGUES, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O flying monkey é aquele visto por alguém de fora.
Quando inserido na relação parasitária com o narcisista,
dependendo da motivação ele não se percebe. Para a terapia o
ideal é que esse indivíduo perceba sua condição e busque ajuda
psicoterápica para avaliar as condições emocionais e psicológicas
que o submetem a tal relacionamento.
Do ponto de vista social o que se pode dizer é que esse
indivíduo é tão perigoso quanto o narcisista, porque ao buscar a
aprovação desse, é capaz de tudo para se sentir parte do processo e
em uma relação parasitária como foi dito também busca o lucro
dessa relação seja pelo sentimento de pertencimento, seja por
motivação material.
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RESUMO
O estudo do sistema nervoso tem relação com
comportamento, emoções e memória e está relacionado
diretamente aos estímulos que o homem tem, seja do organismo
ou do meio externo. De acordo com alguns estudos, existem
neurônios que crescem por toda a vida fenômeno que leva o nome
de neogênese ou neuroplasticidade, podendo estes migrar pra
áreas afetadas por doenças neurodegenerativas por exemplo. O
objetivo deste artigo é compreender a partir da neurofisiologia a
capacidade do sistema nervoso de adaptação e de readaptação
frente aos estímulos. Para a realização do estudo foi utilizado
pesquisas de revisão de literatura entre os anos de 2009 a 2019,
nas bases de dados Scielo, Lilacs, Google Scholar, PubMed,
Medline, sendo discutido temas pertinentes ao assunto. Foram
utilizadas palavras chave em português e inglês sendo elas:
Neuronios; Plasticidade Neural; Sinapses; Neuroplasticidade e
Neurons; Neural Plasticity; Synapses; Neuroplasticity.
Palavras-chaves: Neuronios; Plasticidade Neural; Sinapses;
Neuroplasticidade.
1 Fisioterapeuta – Logos University International - UNILOGOS. E-mail:
brunacaimar@gmail.com
2 President UNILOGOS – E-mail: president@unilogos.education

NEUROPLASTICITY: AN ANALYSIS OF
NEUROSCIENCE
ABSTRACT
The study of the nervous system is related to behavior,
emotions and memory and is directly related to the stimuli that
man has, whether of the organism or the external environment.
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According to some studies, there are neurons that grow
throughout life, a phenomenon that bears the name of neogenesis
or neuroplasticity, which may migrate to areas affected by
neurodegenerative diseases, for example. The aim of this article is
to understand, from neurophysiology, the nervous system's ability
to adapt and readapt to stimuli. To carry out the study, literature
review surveys were used between the years 2009 to 2019, in the
databases Scielo, Lilacs, Google Scholar, PubMed, Medline, with
topics relevant to the subject being discussed. Keywords in
Portuguese and English were used, namely: Neurons; Neural
Plasticity; Synapses; Neuroplasticity and Neurons; Neural
Plasticity; Synapses; Neuroplasticity.
Keywords: Neurons; Neural Plasticity; Synapses; Neuroplasticity
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1 INTRODUÇÃO
O Sistema Nervoso Central está é responsável por receber
informações e transmiti-las para todo o organismo, assim como
está ligado a atividades extremamente complexas relacionadas á
parte emocional e intelectual e todo o meio externo. O Sistema
Nervoso Central também nos mostra grande variação de células
dos sistemas do corpo humano (GOMES et al., 2013). Segundo
Kandel et al., 2012 ação do sistema nervoso depende de como tem
sido a ação das células que fazem parte do sistema, como
neurônios e células da glia.
O sistema nervoso central é um dos sistemas do corpo de
maior complexidade e variedade celular, estando associado assim
além de inúmeras atividades, comportamentos, sentimentos e
aprendizagens, também a disfunções e a doenças
neurogeregerativas diversas, que afetam diretamente a vida do
indivíduo afetado.
Os neurônios são células especializadas que possuem a
capacidade de estabelecer conexões entre si e com as demais
células do corpo essas conexões têm início através de
estimulações que vem do organismo ou externamente (KANDEL
et al., 2012). Segundo Roque, 2016, as células da glia
correspondem a um grupo de células nervosas que participam de
processos neuronais aos quais proporcionam suporte e nutrição
aos neurônios. Elas também são conhecidas como neuróglia ou
gliócitos. As células da glia se diferenciam e macroglia e
micróglia, onde a macroglia é composta de astrócitos,
oligodendrocitos e células de schwann, sua função tem como fator
principal mielinização dos axônios, produção de liquor, fator de
crescimento para os neurônios. A micróglia compõe-se de
macrófagos o qual tem por função principal fagocitose e proteção
neuronal.
Quando há estímulos advindos do organismo ou externo
para o sistema nervoso, são gerados impulsos elétricos e liberadas
substâncias químicas ou neurotransmissores na fenda sináptica
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havendo assim conexão entre o neurônio que secretou o
neurotransmissor e o que o recebeu, chamando de potenciais pré e
pós sináptico (MAY, 2011).
Os estímulos provenientes de ambientes externos ou até
mesmo do organismo emitem sinais para o sistema nervoso que
por sua vez áreas do cérebro envolvidas nas funções cognitivas
são ativadas e estimuladas, aumentando a transmissão neural e
solidificando a conexões entre os neurônios, pois a inercia e falta
de estímulos acaba que enfraquecendo o elo entre os neurônios e
estagnando, já com os estímulos a liberação química na fenda
sináptica é maior e maior será também o crescimento da rede
neuronal.
De acordo com Da Silva, 2009, alguns estudos que vieram
sendo feitos puderam comprovaram o nascimento de novos
neurônios nas áreas cerebrais chamadas bulbo olfatório e o
hipocampo. Estes novos neurônios depois de formados, fazem a
migração para regiões afetadas do cérebro e que houve destruição
neuronal e falta de oxigênio. Grande parte destes neurônios
morrem na travessia, porém existem alguns que estabelecem
conexões com outros, essa capacidade é chamada de plasticidade
cerebral, onde o cérebro vem a se adaptar a mudanças em sua
organização.
O objetivo deste artigo é compreender a partir da
neurofisiologia a capacidade o sistema nervoso de adaptação e de
readaptação frente aos estímulos, afinal saber que existe um
mecanismo que não só permite a migração de novos neurônios pra
regiões deficitárias, mas que com estímulos certos podem
promover a melhora da qualidade de vida, torna os estudos cada
vez mais animador e desafiador. O presente estudo tem caráter
qualitativo, a análise qualitativa segundo Bardin, 2011, tem por
definição a fundamentação em analises qualitativas e a
dispensação de conteúdos quantitavos a análises estatísticas,
assim, para a realização do estudo foi utilizado pesquisas de
revisão de literatura entre os anos de 2009 a 2019, nas bases de
dados Scielo, Lilacs, Google Scholar, PubMed, Medline, sendo
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discutido temas pertinente ao assunto. Foram utilizadas palavras
chave em português e inglês sendo elas: Neurônios; Plasticidade
Neural; Sinapses; Neuroplasticidade e Neurons; Neural Plasticity;
Synapses; Neuroplasticity.

2 SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Existem diversos estudos que buscam compreender a
capacidade do sistema nervoso e procuram explicar essa
capacidade da neuroplasticidade de readaptação de acordo com
determinados estímulos, assim, será discutido a seguir teorias
sobre o sistema nervoso, sobre suas estruturas assim como sobre a
neuroplasticidade em si, com a finalidade de compreender melhor
este mecanismo e como o sistema nervoso se comporta frente aos
estímulos e como é realizada esta migração de neurônios para
meios deficitários e realizado então este suprimento neuronal.

2.1 NEUROFISIOLOGIA
No cérebro as células da glia São tão numerosas quanto a
quantidade de neurônios, tendo elas três tipos, os astrocitos,
oligodendrocitos e a micróglia. Existem células da glia achadas no
o sistema nervoso periférico chamadas células de schwann
(KETTENMANN e VERKHRATSKY, 2016).
Segundo Sanchez Junior, 2018, contamos com inúmeros
neurônios em nosso cérebro, realizando também inúmeras
sinapses a todo momento, sendo esta comunicação baseada em
impulsos elétricos e também em estímulos químicos. Os estímulos
químicos estão associados à aprendizagem, assim os neurônios
são células que com os estímulos corretos podem se modificarem.
As células da glia tem algumas funções especificas dentro
do sistema nervoso, além de dar sustento aos neurônios e mantêlos em seus devidos lugares, também tem a função de destruir
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organismos capazes de causar danos e remover neurônios mortos
(ROQUE et al., 2016). As células da glia se dividem em
micróglia que tem papel fundamental na reparação do sistema
nervoso, além de estar envolvida também no processo de
imunidade do sistema e remoção de neurônios mortos. A
macroglia se divide em astrocitos, que são células que tem por sua
função fornecer nutrientes para os neurônios, manter a homeostase
do cérebro e fornecer a defesa do cérebro, os oligodendrocitos e
células de Schwann participam na formação da bainha de mielina
que por sua vez tem a função de isolante dos segmentos dos
axônios, assim proporcionando mais rapidez nos impulsos
elétricos das sinapses (GOMES et al., 2013; KETTENMANN e
VERKHRATSKY, 2016; HANANI, 2010).

2.2 PLASTICIDADE SINÁPTICA
Quando uma área do cérebro é danificada, células de
outras áreas, que são especializadas em outras funções podem
sofrer reajustes para assumir o papel daquela área deficitária, essa
função é chamada de plasticidade sináptica.
Algumas respostas que o cérebro proporciona frente aos
estímulos adequados, podendo ou não se modificar, readaptar ou
sofrer ajustes é denominada Plasticidade Sinaptica. O Sistema
Nervoso adquire conhecimento e informação de acordo com o que
ele está sujeito a vivenciar e ás experiências vividas (OLIVA et
al., 2009).
O Sistema Nervoso Central possui esta capacidade de
responder aos estímulos proporcionando modificações e
readaptações durante toda a vida, estas modificações é também
conhecida como neurogenese ou neuroplasticidade. A
Neuroplasticidade não é uma exclusividade de casos patológicos,
ela também ocorre por toda a vida, como por exemplo em casos
de emoções, estímulos externos ou quando ocorre estímulos de
aprendizagem, fortalecendo a conexão entre os neurônios, assim,
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quando há grandes perdas da massa encefálica acarretando em
sequelas, há recuperação gradativa do indivíduo (RELVAS,
2009).
Segundo
Roque,
2016,
as
características
da
neuroplasticidade mostram que o sistema nervoso pode ser muito
maleável, o que nos leva a crer na possibilidade do
desenvolvimento do indivíduo principalmente através de
estímulos emocionais, de aprendizagem e externos. A
neuroplasticidade é algo sequencial, que vem a promover a
remodelação de todo o cérebro em pequeno, médio e longo prazo
a fim de readaptar as funções neuronais.

2.3 BROTAMENTO NEURONAL
O brotamento neural se dá ou pela regeneração a partir de
uma célula lesada ou a partir de uma célula intacta, acarretando
em uma compensação ou em um processo de aprendizagem. Esse
sistema de brotamento pode levar dias ou até meses, dependendo
do tecido, dependendo da cicatriz glial, dos substratos, tipo de
lesão e local.
Diferentemente do período embrionário e fetal, os
neurônios na fase adulta têm um pouco mais de dificuldade na
hora de se modificar, pois na fase fetal e embrionária por estarem
ainda em formação, a formação, crescimento e diferenciação era
mais fácil e rápido, já na fase adulta as diferenciações e
modificações não pararam, porém existem algumas limitações.
Existem para a modificação na fase adulta dois tipos de
crescimento o brotamento regenerativo e colateral (JUNQUEIRA
e CARNEIRO, 2013).
Conforme o estudo de Roque, 2009, o brotamento
regenerativo ocorre em neurônios com axônios lesados e a
formação de novos brotos ocorre a partir do segmento proximal,
pois o coto distal, é rapidamente degenerado. Quando não há
lesão, ocorre o brotamento colateral, respondendo a um estímulo
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que não faz parte do processo de desenvolvimento, aparecendo
assim, brotos colaterais ao redor da lesão nas regiões que
permanecem integras.

3 CONCLUSÃO
Com base na literatura analisada por este estudo, foi
possível observar a importância da neurociência e como tem sido
relevante para a descoberta de novos conceitos e avanços
consideráveis para a área da saúde.
Como apresentado no estudo o Sistema nervoso é um
sistema extremamente complexo e delicado, porém como também
visto é maravilhoso crer que apesar de delicado em diversos
âmbitos, com estímulos corretos, pode vir a provocar sinapses que
vão ativar a plasticidade sináptica, levando ao brotamento
neuronal que por sua vez levará há migração de novas células para
regiões deficitárias, porém as mudanças que ocorrem no cérebro
são sutis e lentas, dependendo de qual seja o grau da lesão e o
local.
Este estudo teve por objetivo colocar em evidencia o tema
Neuroplasticidade e como os estímulos externos podem ser um
fator crucial na recuperação de áreas deficitárias do cérebro,
porém são necessários ainda mais pesquisas no campo da
neurociências para que haja esclarecimentos quanto ao tema
neuroplasticidade sináptica.
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RESUMO
Este artigo objetiva discorrer de forma breve acerca das
contribuições das novas tecnologias para uma produção textual
cognitiva a partir das ferramentas e recursos tecnológicos. Sabe-se
que a escrita é um elemento fundamental na vida cotidiana e seu
ensinamento, principalmente em escolas públicas, constitui um
grande desafio aos educadores. Em decorrência, assinalam-se
questões sobre do papel dos educadores diante das demandas
socioculturais contemporâneas, apontam-se alguns levantamentos
com vistas a enfrentar o desafio de pensar uma sala de aula que
alcance outros espaços e tempos. Nesse paradigma, o
questionamento levantado foi se práticas pedagógicas
desenvolvidas atualmente preparam os alunos para uma escrita
cognitiva. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica
num paradigma qualitativo. Os resultados apontam para
implicações positivas quanto à integração das TDIC nas práticas
pedagógicas para a produção textual. Os teóricos aqui reportados
são: Guaresi; Borba, Pereira e Santos; Carnin, Graça e Pereira;
Almeida e Valente; Silva; Santaella; Rangel e Rojo; Moura e
Rojo.
Palavras-chave: Escrita. Tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC). Educador.

ABSTRACT
This article aims to briefly discuss the contributions of new
technologies to a cognitive textual production based on
technological tools and resources. It is known that writing is a
fundamental element in everyday life and its teaching, mainly in
public schools, constitutes a great challenge for educators. As a
result, questions are raised about the role of educators above the
contemporary socio-cultural demands, some surveys are pointed
out in order to face the challenge of thinking about a classroom
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that reaches other spaces and times. In this paradigm, the question
raised was whether pedagogical practices currently developed
prepare students for cognitive writing. The methodology used was
bibliographic research with a qualitative paradigm. The results
point to positive implications regarding the integration of TDIC in
pedagogical practices for textual production. The theorists
reported here are: Guaresi; Borba, Pereira and Santos; Carnin,
Graça and Pereira; Almeida and Valente; Silva; Santaella; Rangel
and Rojo; Moura and Rojo.
Keywords: Writing. Digital information and communication
technologies (TDIC). Educator.
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1 INTRODUÇÃO
A escrita faz parte do nosso cotidiano como uma prática
corriqueira. No contexto educacional, refere-se ao processo
cognitivo que envolve dentre outros elementos, a codificação,
decodificação, percepção, memorização, atribuição de significado,
tornando-se uma atividade muito complexa.
Como educadores não podemos negar o envolvimento dos
alunos com as novas tecnologias digitais de informação e
comunicação – TDIC. O debate que aqui se propõe busca uma
reflexão sobre as contribuições das novas tecnologias digitais para
a escrita e seu impacto sobre a construção conhecimento além dos
muros escolares.
Vivemos em um mundo multiletrado, no qual a escrita
assume várias facetas o que se configura como um desafio para
muitos educadores. No entanto, muitos estudos mostram que a
integração das TDIC nas práticas pedagógicas pode contribuir
para um aprendizado mais significativo para o alunado.
O objetivo deste estudo é investigar as principais
contribuições das novas tecnologias digitais de informação e
comunicação para a produção cognitiva de textos. A importância
desse estudo se justifica em apontar o impacto positivo da
integração das TDIC no processo educativo.
O problema que se levanta aqui é se as práticas
pedagógicas desenvolvidas pela escola atualmente contribuem
para uma escrita cognitiva. As hipóteses aqui levantadas são que:
1- as novas tecnologias digitais são utilizadas como recursos
pedagógicos de aprendizagem; 2- os educadores estão motivados
a integrar as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas.
Para responder a essas indagações, a metodologia aqui
utilizada foi a pesquisa bibliográfica com enfoque qualitativo,
tendo como base os estudos e pesquisas de Creswell (2014) e
Severino (2007). Serão utilizadas como fontes de pesquisa
bibliográfica artigos científicos e livros.
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Observamos que existem muitos artigos que discutem os
processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e uma
quantidade menor sobre a escrita. Assim, a possibilidade de
discutir sobre a escrita é de fundamental importância para este
estudo.
Para fundamentação teórica e a fim de esclarecer a
problemática levantada privilegiamos os estudos de GUARESI
(2014), BORBA, PEREIRA e SANTOS (2014), CARNIN,
GRAÇA e PEREIRA (2014), ALMEIDA e VALENTE (2012),
SILVA (2016), RANGEL e ROJO (2010), SANTAELLA (2013)
e ROJO (2012).
Nesse sentido, observamos o artigo de Guaresi (2014) que
objetivou destacar algumas descobertas da neurociência e suas
implicações para a educação, mais especificamente as
intervenções pedagógicas que podem ser mobilizadas a favor de
um melhor aprendizado.
Também consideramos o estudo de Borba, Pereira e Santos
(2014) que relata alguns processos cognitivos envolvidos na
aprendizagem da leitura e da escrita e a complexidade desses
processos.
Carnin, Graça e Pereira (2014) apresentam considerações
sobre alguns modelos de formação de professores, no Brasil e em
Portugal, para o ensino da escrita.
O estudo de Santaella (2013) discorre sobre os modelos de
educação online como novos paradigmas de aprendizagem e o
papel do educador mediador no processo de ensino e
aprendizagem.
Almeida e Valente (2012) fazem uma abordagem acerca
da integração das TDIC ao currículo, do impacto causado na
sociedade pelas tecnologias e das formas de produção de textos
advindas da cultura digital.
Silva (2016) apresenta alguns pressupostos metodológicos
da Pedagogia dos Multiletramentos aplicados na educação
brasileira.
416

A obra de Rojo e Moura (2012) é baseada na Pedagogia
dos Multiletramentos e destaca a necessidade de incluir propostas
de multiletramentos, que considerem a diversidade cultural e de
linguagem existentes na escola, por meio da utilização das TDIC.
Já a coletânea de Rangel e Rojo (2010) traz uma
importante contribuição para o professor de Língua Portuguesa.
Faz uma abordagem acerca de alguns dos desafios enfrentados
pelos professores na contemporaneidade sob diversos aspectos.

2 PROCESSOS COGNITIVOS DA ESCRITA
A cognição humana vem sendo bastante estudada em
diversos campos da ciência, o que possibilitou um conhecimento
mais aprofundado do funcionamento cerebral, consequentemente,
dos processos cognitivos que abrangem o desenvolvimento da
produção textual. Esses processos dizem respeito à maneira como
a informação é mobilizada a favor da aprendizagem.
O cérebro é o grande administrador do nosso
corpo; todo o organismo humano é gerenciado pelo
sistema nervosos central. Os estímulos provindos
dos órgãos dos sentidos são percebidos e
processados pelo cérebro promovendo alguma
alteração na força das sinapses, fenômenos
eletroquímicos no contato dos filamentos
neuronais. (GUARESI, 2014, p. 55)

A produção textual escrita é um processo complexo que
envolve a mobilização de outras competências e habilidades como
codificação, decodificação, memorização, percepção, atribuição
de sentido etc. e que somada a importância e potencialidade da
adoção das TDIC em sala de aula pode levar os alunos a uma
aprendizagem significativa que os façam refletir de maneira
crítica sobre sua realidade.
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Produzir um texto é uma atividade bastante
complexa e pressupõe um sujeito não apenas atento
às exigências, às necessidades e aos propósitos
requeridos por seu contexto sócio-histórico e
cultural, mas também capaz de realizar diversas
ações e projeções de natureza textual, discursiva e
cognitiva, antes e no decorrer da elaboração
textual. (MARCUSCHI apud RANGEL e ROJO,
2010, p.65).

A produção textual envolve muitos aspectos cognitivos,
dentre os quais a leitura, a experiência com modelos de gêneros
textuais e a memorização são muito importantes, alguns estudos
apresentam a ideia de que a escrita é o produto final de outras
competências (CARNIN, GRAÇA, PEREIRA, 2014).
Para Borba, Pereira, Santos (2014, p.23), “cabe à escola
oferecer experiências de qualidade para o desenvolvimento tanto
da leitura quanto da escritura”. Nesse sentido, oportunizar
atividades e práticas de escrita que permitam ao aluno produzir
textos nos quais possa expor sua cultura em um ambiente que
habita com certa facilidade pode representar um aprendizado mais
significativo.
O novo cenário aponta para novas formas de comunicação,
para tanto é preciso rever antigas práticas pedagógicas e promover
eventos de letramento capazes de desenvolver nos alunos
competências e habilidades de leitura e de escrita que a
contemporaneidade exige. Nesse sentido, ROJO (2010, p. 11) diz
que os letramentos múltiplos, em suas implicações, escolares e
pessoais, devem ser, portanto, a matéria-prima do ensinoaprendizagem de Língua Portuguesa.
Os textos escritos agora são projetados de maneira
altamente visual, e os significados e os sentidos são
realizados tanto pela multimodalidade como pelas
palavras e frases do letramento tradicional, o que
significa que o ensino das formas tradicionais de
letramento alfabético precisa ser suplementado pela
aprendizagem dos designs multimodais dos textos.
(SILVA, 2016, p.17)
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Em consequência dessa situação, percebe-se que a
produção de diferentes textos é uma atividade imprescindível para
a formação de um aluno crítico e com capacidade para escrever
textos com finalidades diferenciadas para os diversos contextos
contemporâneos.

2.1 O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO
O mundo está cada vez mais cercado das TDIC, e utilizar
essas tecnologias no contexto pedagógico é uma forma de
aproximar e motivar os alunos, pois a partir da integração das
TDIC é possível uma reconfiguração do fazer pedagógico
permitindo uma expansão curricular para além das fronteiras de
espaço e de tempo. Pois, segundo ROJO (2012, p. 37), “as
tecnologias digitais estão introduzindo novos modos de
comunicação, como a criação e o uso de imagens, de som, de
animação e a combinação dessas modalidades”.
Observa-se que a midiatização tecnológica tornou mais
viável e tem influenciado a escola e as práticas pedagógicas de
muitos educadores. ALMEIDA e VALENTE (2012, p.60) dizem
que “as TDIC propiciam a reconfiguração da prática pedagógica,
a abertura e plasticidade do currículo e o exercício da coautoria de
professores e alunos”, assim, o conhecimento pode ser produzido
em qualquer lugar.
Muitos estudos demonstram que as TDIC pouco foram
integradas ao ambiente escolar como suporte pedagógico, sua
adoção se deu mais com relação aos equipamentos tecnológicos
que foram incorporados ao ambiente escolar como material de
apoio, muitos professores também utilizam as tecnologias de
forma pessoal, no entanto, a integração das tecnologias digitais
como práticas de aprendizagem ainda acontece de maneira
discreta, principalmente em escolas públicas.
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As TDIC impuseram uma mudança na linguagem,
misturando a linguagem escrita com outras formas de linguagem,
surgindo, assim, a multimodalidade. Devido à multimodalidade e
hipertextualidade trazida pelas TDIC é que se faz necessário
também um upgrade nas competências de leitura e de escrita dos
alunos. Nesse sentido, RANGEL e ROJO (2010, p. 27,28) diz que
Novas tecnologias digitais da informação e da
comunicação tomaram conta de nossas vidas, não
somente pelos computadores, mas também pelos
celulares,
televisores
etc.,
mantendo-nos
permanente e globalmente conectados, num mundo
de informação e comunicação rápidos que alteram
as barreiras de espaço e de tempo. Mais que isso,
essas tecnologias tornaram-se as ferramentas e as
formas principais do trabalho em nossas sociedades
urbanas contemporâneas.

Dessa forma, pode-se dizer que as TDIC estão
ressignificando as práticas de ensino e de aprendizagem por meio
de atividades em ambientes virtuais, e uma transformação no fazer
pedagógico é fundamental para que o aluno deixe de ser um
espectador para ocupar a posição de protagonista no processo
educativo.

2.2 O PAPEL DO EDUCADOR NA INTEGRAÇÃO
DAS TDIC
A integração das TDIC no processo educativo é cada vez
mais exigida nos novos contextos sociais, por isso, a educação
precisa ser pensada para alcançar as necessidades e expectativas
do aluno contemporâneo. Nesse contexto, o papel do educador
torna-se imprescindível para preparar o aluno para as múltiplas
práticas que o mundo moderno exige.
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A presença das tecnologias digitais em nossa
cultura contemporânea cria novas possibilidades de
expressão e comunicação. Cada vez mais, elas
fazem parte do nosso cotidiano e, assim como a
tecnologia da escrita, também devem ser
adquiridas. (ROJO, 2012, P.37)

Nesse cenário conectado, cabe ao educador trabalhar com
diferentes textos em gêneros variados e mídias diversas que
abordem distintas culturas e linguagens para que o aluno se torne
mais crítico, reflexivo, consciente e responsável por suas escolhas.
Dessa forma, a grande oportunidade de acesso às
informações não é suficiente para desenvolver nos alunos uma
formação plena, torna-se, então, necessário uma ação docente para
perceber as necessidades e interesses dos alunos e utilizar uma
prática pedagógica com contextos significativos capaz de
desenvolver nos alunos habilidades e competências para uma
análise e reflexão consciente e crítica sobre o mundo.
Para trabalhar nessa perspectiva, o professor deve
engajar as crianças no processo e traçar estratégias
que as levem do conhecimento prévio à criação.
Durante essa criação, será possível abordar o
currículo escolar, o sistema de escrita, ampliar o
repertório e transitar pelas diversas modalidades e
coleções culturais. (ROJO, 2012, P.38)

É preciso ressaltar que a aprendizagem ubíqua não
substitui os processos formais de ensino, tão pouco a presença do
professor. A aprendizagem ubíqua vem completar o processo
presencial de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, pode-se
dizer que o papel do educador se modificou, exigindo grande
capacidade de adaptação e criatividade para atender às
expectativas de aprendizagem dos alunos, para SANTAELLA
(2013, p.14),
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Novas modalidades de diálogo estão emergindo,
para as quais o professor deve estar preparado na
medida em que tiver a segurança serena em relação
ao fato de que ficou no passado a era na qual
costumava ser o detentor altissonante da
transmissão e da transferência de conhecimento.

A exigência social posta é de um educador apto a mediar o
processo de educação também em um ambiente virtual, dando aos
alunos as ferramentas necessárias para que consigam, por meio de
processos cognitivos, perceberem a confiabilidade das
informações que circulam na internet, selecionarem o que é
confiável, confrontarem uma informação com outra, entenderem
os contextos nos quais a informação foi produzida, dentre outros.

CONCLUSÃO
Vimos que a escrita é um elemento crucial do processo
educativo e que pode influenciar de modo determinante o
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem,
afetando significativamente os alunos, caracterizando-se como
uma prática primordial na vida das pessoas.
Sabemos que as TDIC estão ressignificando a educação
por meio de novas oportunidades de ensino e aprendizagem em
ambiente virtual, cabe ressaltar que os desafios para integração
das TDIC são muitos, porém os resultados obtidos serão positivos
à medida que os alunos se sentirão motivados a aprender a
escrever.
Observamos, então, que as TDIC podem auxiliar o
educador a atender às necessidades individuais dos alunos e
permitir que eles se tornem protagonistas no processo de ensino e
aprendizagem, além de contribuir significativamente para o
processo educativo, pois oferecem um aprendizado ubíquo.
Salienta-se, ainda, que esses conhecimentos possibilitam
aos educadores romperem com velhas práticas pedagógicas e
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permitem uma melhor compreensão da cultura dos alunos, como
também das suas dificuldades linguísticas, possibilitando, dessa
forma, um melhor ajuste da prática pedagógica às necessidades de
aprendizagem dos alunos.
Para tanto, incentivar os alunos a produzirem textos
utilizando as TDIC é trabalhar para desenvolver a potencialidade
de cada aluno, a produção escrita multissemiótica e contribuir
para transformar os alunos em escritores competentes e
protagonistas no processo de ensino e aprendizagem.
Neste artigo, não almejamos analisar de maneira exaustiva
todas as possibilidades de contribuição das TDIC no processo de
produção textual, mas, sim, destacar algumas contribuições como
recursos para auxiliar no processo de escrita.
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INTRODUÇÃO
A construção do olhar e da escuta psicopedagógica
envolvem conferir, ao processo de intervenção, o reconhecimento
de algumas relações importantes à interface do ensino e da
aprendizagem. Inicialmente é importante compreender que o
ensinar e o aprender são ações distintas e estas se fundem para
promover o desenvolvimento global do sujeito; mas ambos não
devem ser tratados num enfoque de linearidade de ações de causaefeito. Nesse sentido, a multicausalidade de fatores e contextos de
vida podem ocasionar diferentes posturas diante das questões de
aprendizagem, pontuando interfaces diferenciadas às questões
orgânicas (ou não) dos sujeitos acometidos por processos de
“erro” em sua aprendizagem.
A aprendizagem, na perspectiva psicopedagógica, prima
por um sujeito aprendente e desejante de aprender, e o
psicopedagogo lida justamente com sujeitos que encontram
diferentes obstáculos para obterem sucesso à aprendizagem. Em
princípio, sua atuação relaciona-se a um processo de investigação
a partir de uma queixa. O psicopedagogo deve então analisar todo
o contexto ao qual o sujeito está inserido (social, familiar e
escolar) para que a investigação da queixa apresentada seja
efetiva.
Sendo assim, cabe enfatizar que o Diagnóstico não é um
simples resultado, mas um processo de investigação com
levantamento de hipóteses e aplicação de métodos, técnicas e
instrumentos científicos; tendo por finalidade a elevação do nível
de habilidade e competência do sujeito investido no “erro” de
aprendizagem.
Mas quando se configura um “erro” de aprendizagem?
Quando as interfaces do processo de aprendizagem não encontram
harmonia suficiente para permitir o desenvolvimento do sujeito
aprendente. Ele necessita da atuação de outra pessoa que possa
clarificar os obstáculos e apoiar a descoberta de ferramentas que
retirem ou minimizem os obstáculos para a aprendizagem.
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A atuação do psicopedagogo versará, por conseguinte,
sobre as experiências pessoais do sujeito, o meio social em que
vive, sua carga hereditária; sobre as nuances emocionais, motoras,
cognitivas em acordo com sua faixa etária; sobre a estrutura
psíquica e externa que encontra para lidar com os conflitos e suas
resoluções; e sobre os mecanismos de aprendizagem que o
impulsionam a seguir ou a recuar no desejo de aprender.
Como o espaço de atuação do Psicopedagogo é
convergente (porque possibilita alcançar um único objetivo que é
elevar o nível de aprendizagem dos sujeitos) e trabalha na
diversidade (porque atento à diversidade de necessidades
educacionais, modalidades e ritmos de aprendizagem), considero a
possibilidade de trabalhar com estudos de caso como instrumentos
bem valorosos no exercício do refletir e construir conexões
significativas.
Neste trabalho, nós apresentaremos dois estudos de caso
que, ora traçarão caminhos singulares, ora traçarão caminhos
complementares para refletirmos como a atuação do
psicopedagogo se configura cientificamente num pressuposto
clínico de observar, trabalhar com hipóteses, mensurar estratégias
e intervir como qualquer dinâmica que trate de diversidade. Sendo
assim, os nomes dos sujeitos serão preservados, assim com
quaisquer informações que possam identificar escola, família etc.
As tratativas versarão sobre a possibilidade de diálogo a respeito
da Psicopedagogia.
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Estudo de caso 1 – BRUNO
NOME

BRUNO

FAIXA ETÁRIA

11 anos

ANO ESCOLAR

3º ano do Fundamental

QUEIXA

Autista incluído em turma regular sem conseguir
acompanhar a turma

ANAMNESE

Apresentação de características do quadro de TEA aos
2 anos de idade, ao começar a frequentar creche. Não
consegue se comunicar com a família e demais pessoas.
Família possui uma rotina de trabalho e estudo, sendo a
irmã mais velha quem dá apoio a Bruno. Família
frequenta diferentes espaços de lazer, mas fica pouco
tempo.

SITUAÇÃO
ESCOLAR

Autista verbal ecolálico. Não interage com nenhuma
criança de sua sala. Defasagem faixa etária/ano escolar.
Não participa de nenhuma atividade proposta pela
professora, mas atende todas as solicitações da mesma
para troca de ambientes, ou organização do material
escolar. Na aula de educação física, ele gosta de correr
pela quadra. Em alguns momentos, ele fica agitado
fazendo movimentos circulares e sons de difícil
identificação.

SESSÃO
LÚDICA

Não explorou nenhum material espontaneamente. Após
solicitação, demonstrou interesse por blocos de montar
e organização sequencial dos mesmos.

EOCA

Dos materiais fornecidos, demonstrou interesse por
recorte e colagem. Os recortes foram feitos “rasgando”
papel, pois não soube manusear tesoura. Também,
mostrou interesse por gibis.

DESENHOS E
JOGOS

Demonstrou interesse por desenhar, mas ficou irritado
com os lápis ofertados. Não tem a preensão correta.

AVALIAÇÃO
LEITURA E
ESCRITA

Não reconhece letras ou números.
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Estudo de caso 2 – VITÓRIA
NOME

VITÓRIA

FAIXA ETÁRIA

7 anos

ANO ESCOLAR

2º ano do Fundamental

QUEIXA

Não consegue aprender, não acompanhando a turma

ANAMNESE

A família é composta por mãe e sete filhos. Mãe
relatou que todos os filhos têm dificuldade para
aprender, pois a escola sempre reclama. Em casa, uns
ajudam a cuidar dos outros, pois a mãe precisa
trabalhar e não tem ajuda de ninguém.

SITUAÇÃO
ESCOLAR

Participa de todas as atividades propostas pela
professora, mas não consegue finalizar. Dispersa-se
com facilidade e fica cantarolando. Falante, mas com
uma dicção confusa. Interage com todas as crianças.

SESSÃO
LÚDICA

Não explora o ambiente de forma espontânea. Adora
bonecas e criar situações para as mesmas. Fala muito
da mãe, porém as situações são confusas.

EOCA

Interessou-se por pintar. Recortar, colar, escrever. Não
apresenta desenvolvimento gráfico de acordo com sua
faixa etária.

DESENHOS E
JOGOS

Os jogos que necessitam de maior concentração ou
raciocínio perdem o interesse com facilidade.

AVALIAÇÃO
LEITURA E
ESCRITA

Identifica o nome, porém necessita de apoio visual
para escrever. Suas narrativas não têm lógica e nem
sequência.
Não
realiza
transposição
algarismo/numeral.

Os quadros relatados acima contém uma síntese dos
primeiros encontros com cada sujeito a fim de fomentar ao
Psicopedagogo a possibilidade de lançar hipóteses a respeito dos
“erros” de aprendizagem e fundamentar o caminho de sua
intervenção.
432

Os dois casos citados acima propõem uma dinâmica em
que o Psicopedagogo seja um conciliador dos aspectos orgânicos e
do contexto familiar de cada sujeito, bem como um impulsionador
do desejo de cada aprendente por meio da descoberta dos centros
de interesse de cada um. Essa dinâmica está atrelada a função
mediadora do processo de aprendizagem que é função do
psicopedagogo.

ESPAÇO DE MEDIAÇÃO
Ao tratar da intervenção psicopedagógica como mediação
do processo de investimento na aprendizagem, o Psicopedagogo
necessita modelar sua forma de atuação por meio de um
vocabulário que seja de compreensão do sujeito aprendente, assim
como posturas e atitudes estimulantes para o sujeito. Assim sendo,
trata-se da mediação pedagógica em curso.
Em paralelo, o investimento se dimensiona por meio de
ferramentas e instrumentos que oportunizem ganhos e elevação
das habilidades, através de escolha mais assertiva de jogos e
brinquedos. A construção dos instrumentos também se torna um
meio muito eficaz. Assim, nós envolvemos a mediação semiótica
na intervenção.
Um momento para pensar a mediação pedagógica e a
mediação semiótica envolvendo o desenvolvimento do sujeito.
Neste sentido, linguagem e atividade prática estão intimamente
relacionadas. Esta relação é assim expressa por Vygotsky (1994)
...o momento de maior significado no curso do
desenvolvimento intelectual, que dá origem às
formas puramente humanas de inteligência
prática e abstrata, acontece quando a fala e a
atividade prática, então duas linhas
completamente
independentes
de
desenvolvimento
se
convergem.

(VYGOTSKY, 1994, p. 110)
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Na convergência entre a linguagem e as ações, pensar a
aprendizagem de sujeitos com deficiência (“erro” de
aprendizagem) instiga propostas de situações práticas que
estimulem a interação e o exercício da linguagem; e como a
linguagem pressupõe diálogo, há uma relação íntima entre
linguagem e pensamento, entre linguagem e atividade prática.
Nesse curso de reflexão, a escolha dos recursos e as situações
criadas para sua utilização se exemplificam como interelações
entre a mediação pedagógica e a mediação semiótica6.
As implicações da importância das formas de mediação
pedagógica e semiótica sobre o desenvolvimento de sujeitos com
deficiência podem embasar as opções de uso das Tecnologias
Assistivas7; como também contribuir para a compreensão de sua
funcionalidade ao processo de aprendizagem desses sujeitos.
Num primeiro plano, o universo das Tecnologias
Assistivas situa-se na mediação pedagógica, principalmente por
serem instrumentos gerados com uma finalidade: uma finalidade
social. Já, num segundo plano, mediação semiótica trata-se de
uma forma posterior de mediação, e está relacionada com os
signos, com os processos semióticos. Da mesma forma que os
instrumentos físicos potencializam a ação material dos sujeitos, os
instrumentos simbólicos (signos) potencializam sua ação mental;
6

A mediação pedagógica trata da intervenção estruturada na postura do
mediador que pode envolver a linguagem oral, a linguagem corporal, a
organização da relação com o sujeito mediado. A mediação semiótica trata da
intervenção estruturada nos objetos de conhecimento materializados em
ferramentas funcionais de comunicação e de cognição.
7
De acordo com o site http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html, tecnologia
assistiva é o termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal
de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente
promover Vida Independente e Inclusão. É "uma ampla gama de
equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para
minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências" (Cook e
Hussey • Assistive Technologies: Principles and Practices • Mosby – Year
Book, Inc., 1995).
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diálogo referenciado por Feuerstein (2012) e Vygotsky (1994)
conforme citado por SOUSA, 2016.
Nesse contexto, podemos localizar as estratégias
educacionais,
auxiliadas pelas Tecnologias Assistivas,
relacionadas com os processos não concretos, mas simbólicos.
Elas dependem da aprendizagem e também conduzem
adequadamente a própria aprendizagem; além das relações
simbólicas e psicológicas. Dessa forma, as Tecnologias
Assistivas, como um tipo de mediação pedagógica e semiótica,
estão relacionadas com os processos que favorecem, compensam,
potencializam ou auxiliam, as habilidades ou funções mentais
comprometidas pela deficiência, geralmente relacionadas às
Funções Motoras, Funções Visuais, Funções Auditivas e/ou
Funções de Comunicação.
No processo de intervenção psicopedagógica, alguns
aspectos observados nas situações relatadas sobre Bruno e Vitória
merecem considerações para apoiar o plano terapêutico alinhado
para cada um.
O primeiro aspecto faz referência ao desenvolvimento da
Linguagem, ou seja, ao que tange a função comunicativa
expressiva. Ambos apresentam linguagem verbal desenvolvida:
Bruno tem dificuldade em narrar desejos, interesses e emitir
opiniões; e Vitória tem dificuldade em narrar uma história com
enredo, coesão e coerência (Vitória). Outro aspecto a ser
considerado é a dificuldade encontrada no processo de aquisição
da leitura e da escrita, pois ambos possuem lacunas na
identificação das letras do alfabeto e algarismos, pontuando o
apoio visual como alicerce para a participação em atividades que
necessitem de alfabetização.
No caso de Bruno, o desenvolvimento da linguagem, de
forma a torná-la mais comunicativa e amparar o seu processo de
alfabetização, foi o foco inicial do plano terapêutico. Em alguns
casos de sujeitos com características do quadro de transtorno do
espectro autista, o desenvolvimento da linguagem está
intimamente relacionado com a construção da atenção
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compartilhada. Tendo um repertório restrito de interesses, esta
atenção compartilhada não encontra base em qualquer
instrumento, mas somente no que se refere ao campo de interesses
do sujeito. Dessa forma, como o centro de interesses de Bruno foi
demonstrado pelas histórias em quadrinhos (gibis), esse se tornou
o ponto de partida para a execução do plano terapêutico.
A leitura da linguagem corporal de Bruno possibilitou
verificar a necessidade de expressão sentida por ele, por meio de
suas corridas sem intencionalidade, seus movimentos circulares e
pela emissão dos sons onomatopaicos. A intervenção
psicopedagógica desenvolveu-se, portanto, por meio da linguagem
teatral, tendo a construção de diferentes cenários, a escrita de
enredos e a vivência de diferentes personagens como base
corporal para ajudar nas funções de atenção, concentração,
memória, raciocínio, planejamento. Na proximidade com as
histórias em quadrinhos, as construções de enredos ocorreram em
muitos momentos por meio de recorte e colagem apoiando a
percepção de detalhes e construção das narrativas, ora verbais
(oralizando), ora escritas (letramento). Também foi usado um
software chamado ‘Comic Life’ para a composição das histórias
em quadrinhos.
Ao longo do processo, outros objetivos também se fizeram
presentes no plano terapêutico, como ampliação do repertório
linguístico, diminuição da sensibilidade tátil, desenvolvimento da
coordenação motora e ampliação do repertório de interesses. Na
imagem abaixo, observamos um livro sensorial, com atividades
operativas, confeccionado especialmente para Bruno.
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Livro Sensorial com tema Monteiro Lobato

No caso de Vitória, a hipótese inicial de sua dificuldade de
aprendizagem era de uma defasagem cognitiva, uma vez que não
atendia as principais aquisições cognitivas, gráficas e linguísticas
de acordo com sua faixa etária.
Dentre as principais funções, Vitória apresentava obstáculo
significativo na função da memória o que desencadeava
consequências em outras funções, como concentração, percepção,
sequência, planejamento. Por este motivo, apesar de compreender
os comandos, ela não conseguia finalizar as atividades, pois não
conseguia acessar outras aquisições de aprendizagem necessárias
para completar a tarefa.
Pelo fato de Vitória apresentar interesse por música, esta
se tornou grande aliada na construção do seu plano terapêutico. A
música é de grande contribuição ao processo de aprendizagem,
pois tem a possibilidade de apoiar a integração das informações
socioculturais com as emoções que margeiam essas informações.
Toda a gama de emoções (positivas e negativas) atravessa nossos
campos de experiência e fica armazenada em nosso sistema
límbico. Dessa forma, esse sistema está envolvido não apenas com
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as emoções, mas também possui vital importância para a
motivação, o desenvolvimento do aprendizado e a memória.
A partir dessa compreensão, uma estratégia adotada para
Vitória foi a contação de histórias com alicerces musicais.

Livro com apoio tátil e auditivo

Outros instrumentos da intervenção foram a construção de
jogos adaptados com intensificação de ritmos diferenciados para
possibilitar repetição e imitação de linguagem corporal, bem como
construção de jogos de memória com diferentes temáticas. Todo o
processo de intervenção, desde a audição da queixa inicial,
passando pela construção do olhar e da escuta psicopedagógica a
respeito do diagnóstico; e caminhando para a realização dos
instrumentos de aprimoramento das habilidades, foram exitosos
para ambos os sujeitos, logicamente, respeitando as singularidades
de cada caso.

438

FEUERSTEIN E APRENDIZAGEM MEDIADA:
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM AÇÃO
Para o estudioso Reuven Feuerstein (1993), a
aprendizagem mediada é um modelo específico de interação entre
o sujeito que ensina (o mediador) e o sujeito que aprende (o
mediado). A principal característica dessa interação é a
interlocução intencional do mediador que, ao se planejar, age
entre os recursos do ambiente (recursos externos) de estímulo e o
aprendente. Ao planejar, o mediador deve, portanto selecionar, dar
forma, focalizar, intensificar os estímulos do aprendente em
relação às suas vivências a fim de resultar em uma aprendizagem
apropriada, promovendo as mudanças no sujeito.
Os benefícios que a aprendizagem mediada pode trazer
para o sujeito dependem da qualidade da interação entre mediador
e mediado. Nesta perspectiva, o psicopedagogo deve estabelecer,
com o sujeito, relações baseadas na colaboração mútua e na
coordenação das ações a fim de executar alguma tarefa.
Numa intervenção psicopedagógica, pautada pela
mediação, o plano terapêutico deve envolver a participação de
ambos (mediador e mediado) e não cabe o autoritarismo; mas,
sim, a negociação, a colaboração, o diálogo, como interlocutores e
facilitadores para a aprendizagem.
O psicopedagogo precisa refletir sobre:
⇨ Seu papel enquanto parceiro de aprendizagem;
⇨ Sua postura de observação e encaminhamento da relação entre o
mediado e o seu ambiente;
⇨ Sua avaliação do progresso do mediado e a sua função de
melhoria do pensar e participar;
⇨ Sua postura de apoio intermitente até uma total autonomia;
⇨ Sua tarefa de organizar o contexto, imaginando, criando e
propondo situações-problema adequadas;
⇨ Sua possibilidade de colocar-se no lugar do mediado, perceber
sua lógica e suas intenções a fim de propor as intervenções
adequadas.
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É importante ressaltar que, uma vez realizada uma
mediação competente e fundamentada, o papel do mediador será
gradualmente menos necessário devido à aquisição de autonomia
do mediado.
Compreendendo a relação mediador/mediado, segundo
Feuerstein, (1993) nos apoiamos numa teoria que procura
fundamentar esse alicerce para o desenvolvimento das funções
cognitivas, ou seja, sobre o desenvolvimento de processos mentais
estruturais e complexos que, quando combinados, fazem operar e
organizar a estrutura cognitiva. Em síntese, a operação mental é
o resultado final da combinação de uma série de funções
cognitivas (GOMES, 2002, p. 42).
As funções cognitivas bem estimuladas e desenvolvidas
são pré-requisitos para que um indivíduo opere bem
intelectualmente.
A identificação da intervenção psicopedagógica pode
formular a necessidade de instrumentos e/ou recursos para pensar
e intencionalizar o objeto de conhecimento a ser alcançado, e,
nesse contexto, podemos pensar na atuação e utilidade das
Tecnologias Assistivas.
Ao compreendermos que os recursos do ambiente, sejam
os mesmos naturais ou adaptados para um fim, e que constituem
estímulos potenciais ao processo de desenvolvimento dos sujeitos,
nós estamos afirmando que os recursos, instrumentos e estratégias
adequadas aos sujeitos com deficiência, que constituem o fomento
das Tecnologias Assistivas, são os mediadores ao
desenvolvimento emocional e cognitivo fundamentais à atuação
psicopedagógica nos “erros” de aprendizagem.
A utilização das Tecnologias Assistivas é de grande valia
já que a opção por um determinado recurso está atrelada às
características do sujeito e a atividade que irá participar, assim
como o recurso estará associado a uma estratégia ou ser, ele
mesmo, o catalizador da solução do sujeito, portanto, sendo esse
recurso uma ferramenta de acessibilidade ou um instrumento de
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mediação do processo de aprendizagem. Para cada uma das
dimensões recursivas, caberá ao mediador responder (a si mesmo)
questionamentos que fundamentem o seu plano terapêutico quanto
ao uso específico e/ou adequado das Tecnologias Assistivas.
A perspectiva da aprendizagem mediada é ajudar o sujeito
a adquirir os pré-requisitos cognitivos necessários para
operacionalizar intelectualmente as informações que se constroem
no seu entorno, e, com isso torná-lo mais autônomo e
independente na resolução de problemas e aceitação de novos
desafios.
Para tanto, a mediação, que é uma interação de qualidade
intencional, necessita começar por um planejamento, onde a
reflexão deve preceder a ação e o mediador (psicopedagogo) deve
ter a capacidade de prever, de antecipar ações e reações. Deve
haver uma aposta na interação. O mediador aplica o que planejou,
refletindo o tempo todo sobre a sua ação. Deve, ao mesmo tempo,
interagir e refletir sobre a interação e a sua estrutura para atender
ao que fora proposto. E, por fim, o mediador deve avaliar o que
aconteceu e como aconteceu, se o que foi planejado realmente
ocorreu de forma satisfatória.

MEDIAÇÃO: VYGOTSKY E FEUERSTEIN
COMO ALICERCES PSICOPEDAGÓGICOS
Os estudos de Vygotsky e Feuerstein preconizam a
importância da convivência sociocultural na configuração das
situações de aprendizagem que os sujeitos passam, contribuindo
para o desenvolvimento e aprendizagem. Também sinalizam ao
papel fundamental da mediação como propulsora da qualidade da
relação do sujeito com o conhecimento e os estímulos /
instrumentos que propiciam acesso ao conhecimento.
Portanto, há a mediação instrumental para a atribuição de
sentidos aos fenômenos do ambiente, e para a busca de “rotas
alternativas” para a construção de conhecimentos, que encontra
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nas Tecnologias Assistivas um forte apoio na realidade específica
do sujeito com deficiência.
No estudo de caso sobre Bruno, todo o processo durou
dois anos tendo como resultado um sujeito comunicativo,
interagindo com o seu grupo social e reconhecendo a importância
do letramento. Já, no estudo de caso de Vitória, o processo
percorreu quase três anos, tendo como principal transformação a
autopercepção de suas dificuldades e como lidar com elas.
Nessa intervenção, a Psicopedagogia atua coordenando os
símbolos mais assertivos para promover acesso ao conhecimento
como também constrói a ferramenta necessária para facilitar a
operatividade do sujeito.
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RESUMO
Este artigo discute, a importância e as implicações da
educação domiciliar como um ensino individualizado para o
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nele é explicitado o
motivo pelo qual as famílias optam por esse método de ensino. No
Brasil era um assunto que pouco se discutia, mais a cada dia
vemos que essa barreira do silêncio está sendo quebrada e o tema
tornou-se mais evidente, tanto que, mesmo com as dificuldades, já
se estima um número elevado de adeptos em todo o país. Também
é apresentado e esclarecido o significado de educar os filhos em
casa, como isso ocorre, e a situação jurídica brasileira diante da
questão, análises e outros aspectos que envolve a educação
domiciliar, como a importância da família para o desenvolvimento
cognitivo da criança e as discussões e impasses acerca da
socialização escolar.
Palavras Chave:
Educação
Aprendizagem, Socialização.

Domiciliar,

Legislação,

ABSTRACT
This article discusses, the importance and implications of
homeschooling as an individualized teaching for the child's
development and learning. It explains why families choose this
teaching method. In Brazil it was a subject that was little
discussed, but every day we see that this barrier of silence is being
broken and the theme has become more evident, so much so that,
despite the difficulties, a high number of supporters is already
estimated throughout the country. It also presents and clarifies the
meaning of educating children at home, how it occurs, and the
Brazilian legal situation regarding the issue, analyzes and other
aspects involving home education, such as the importance of the
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family for the child's cognitive development and the discussions
and impasses about school socialization.
Keywords: Homeschooling, Legislation, Learning, Socialization
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INTRODUÇÃO
A educação domiciliar é um modelo educacional, para as
famílias que buscam um método de ensino voltado para o ensino
individualizado, ministrado por um professor diplomado ou os
próprios pais. O ensino doméstico é legalizado em vários países.
No Brasil ainda é proibido, mas já existe um projeto de Lei no
Senado Federal, à espera de aprovação, para que a modalidade
seja legalizada.
Antes da criação da institucionalização do ensino, a
maioria da educação em todo o mundo decorria no seio familiar
ou comunidade e, apenas uma pequena proporção da população se
deslocava para a escola ou empregava tutores. Atualmente é
obrigatória aos pais a matricula dos filhos na educação básica a
partir dos quatro anos de idade, do que decorre a proibição do
ensino doméstico.
O ensino doméstico é sempre a partir de casa e os tutores
ou professores são sempre na maioria das vezes os pessoas da
própria família, o currículo pode ser dirigido, sendo bastante
semelhante ao existente nas escolas, ou pais tutores podem seguir
um currículo livre, permitindo a criança que aprenda de forma
auto didática, assim, a educação domiciliar exige mais dos pais,
que passam a supervisionar intensamente o ensino aprendizagem
de seus filhos.
As motivações para educar uma criança em casa podem ser
a seguintes:
 Perigos do ambiente escolar (aliciamento para o
consumo de drogas, abusos por diversos, bullying);
 Proteção contra desrespeito a valores morais, culturais,
religiosos ou ideológicos;
 Flexibilidade na aplicação de conteúdos curricular;
 Possibilidade de experimentar modelos educativos
alternativos, tais como o ensino adaptado ao
desenvolvimento particular da criança;
 Flexibilidade de horários;
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Embora as críticas sejam levantadas principalmente quanto
ao aspecto da sociabilização da criança educada em casa,
pesquisas feitas nos EUA, mostraram que o número de crianças
socialmente privadas é bem pequeno e que a sociabilidade se dá
por participação comunitária, social e política. A justificativa
desse artigo reside na constatação de que nosso sistema
educacional
tem
demonstrado
baixa
qualidade
em
desenvolvimento educacional e portanto a a educação familiar
pode ser além de uma alternativa viável, uma opção para os pais e
não ser vista sob o prisma da ilegalidade, e devendo ser levado em
consideração as especificidades e os fatores que levam essas
famílias a optarem pela educação domiciliar.
Nesse sentido, o objetivo principal desse artigo é
apresentar da educação domiciliar como alternativa educacional
de ensino possível e alternativa enquanto forma de ensino, que
além de possibilitar a criança um ensino individualizado, voltado
às suas especificidades, mais integrado a família e diversificado
também com a possibilidade de alcançar um nível acadêmico
melhor e livre. Nesse sentido nos deteremos em analisar dois
pontos relevantes que são o desenvolvimento acadêmico das
crianças do ensino domiciliar, e a socialização dessas crianças
com a família e ao mesmo a ausência dessa mesma socialização
via escola.
A metodologia aqui utilizada foi baseada em pesquisas
bibliográficas em sites, artigos, revistas eletrônicas etc.,
enfatizando, porém, a exiguidade de produções acadêmicas acerca
dele.

1. EDUCAÇÃO DOMICILIAR OU
HOMESCOOLING, O QUE É E COMO
FUNCIONA?
Também conhecida pelo termo inglês homescooling a
educação domiciliar tem como objetivo educar em casa crianças,
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adolescentes e até mesmo adultos conforme seu ritmo e interesse.
Antes de se tornar uma modalidade de ensino e aprendizado, foi
um movimento de reforma educacional realizado na década de 70
por John Holt, professor norte americano que reivindicava a
necessidade da humanização e informalidade das escolas, onde as
crianças pudessem se desenvolver de acordo com a sua
curiosidade.
Desse conjunto de ideias surge o “UNSCOOLING” ou
desescolarização que apregoava que a aprendizagem deveria
ocorrer de forma natural e espontânea fora do ambiente escolar na
desescolarização, a criança tinha a liberdade de decidir quais
atividade educativa realizaria tai como: contato com a natureza,
treinar abilidades na cozinha, ir a biblioteca ou simplesmente ler
ao ar livre.
Os argumentos de JOHN HOLT inspiraram os primeiros
homescooling, e tempos depois grupos de pais passaram a educar
seus filhos em casa. A partir da década de 80 grupos evangélicos,
passaram a aderir ao ensino doméstico pelo fato de poderem
ensinar as crianças conteúdos escolares de acordo com seus
princípios cristãs. Apesar do homescooling ter tido o seu início
nos Estados Unidos a prática do ensino doméstico tem sido
difundida no mundo todo países como: Alemanha, Japão,
Hungria, México, Taiwan, Canadá, Espanha, França, Itália, China,
Egito, Noruega etc.

1.1 O SURGIMENTO DO HOMESCOOLING NO BRASIL
No Brasil a educação domiciliar surgiu como uma
modalidade de educação com o objetivo de dar aos pais a
oportunidade de flexibilizar o conteúdo escolar. Entretanto, muitas
famílias aderiram esse modelo de educação como forma definitiva
de ensino.
Esse modelo de educação não é regulamentado, e, ao
contrário de outros países, no Brasil é proibido sua prática.
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Mesmo sendo uma ação irregular, pesquisas demonstram que sua
prática vem crescendo junto ao número de adeptos, observando-se
que existem famílias que escondem a substituição da escola
institucionalizada pela educação administrada em casa pelos
próprios pais ou professor contratados.Já existe no senado um
projeto de lei que espera sua aprovação, projetos esses de dois
deputados o primeiro do deputado Lincoln Portela e o outro do
deputado Eduardo Bolsonaro, apesar do crescente interesse pelo
tema, especialistas acreditam que a aprovação ainda está longe de
acontecer.
A Associação Nacional de Educação Domiciliar luta há
anos para que a educação domiciliar seja reconhecida e
regulamentada em um sistema que envolva Estado e Família.
Segundo a ANED hoje são 18 famílias com problemas na justiça
por manterem seus filhos longe da escola, e todas torcem para que
o Supremo Tribunal Federal resolva essa questão.

1.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA X HOMESCHOOLING
A atual legislação brasileira, tanto no que tange à
Constituição Federal, quanto à Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional (LDB) e ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, são contrárias à educação domiciliar e afirmam que
a mesma não é regulamentada nem reconhecida pelo Ministério da
Educação Brasileira o MEC e fere os princípios das mesmas.
De acordo com a LDB é dever dos pais ou responsável
matricular as crianças na educação básica de ensino a partir dos 4
anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 53 diz:
Tanto a criança quanto o adolescente têm direito a educação,
visando o pleno desenvolvimento de suas pessoas, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A
Constituição Federal também estipula a obrigação de matricular
filhos e pupilos na rede regular de ensino.
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Segundo nota divulgada no jornal O Globo em 2015, o
procurador geral da república, Rodrigo Janot, opinou contra o
pedido de uma família gaúcha acerca da educação domiciliar e
argumentou que o artigo 205 da Constituição Federal garante a
educação como direito de todos e dever do estado e da família,
mas não abre brecha para o ensino doméstico. Para Janot a escola
e o espaço de convívio de diferenças e aprendizado coletivo.

1.3 POR QUE OPTAR POR UMA EDUCAÇÃO
DOMICILIAR?
Muitas famílias acabam aderindo à educação domiciliar
por inúmeras razões, essas geradas pela incidência de agressões e
discriminações de ordem de gênero, etnia, sexualidade, bullying,
dificuldade de aprendizado, aversão social,etc. De acordo com o
diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar,
Alexandre Magno Fernandes Moreira, a educação é constitucional
e está alinhada com convenções internacionais apesar de
normativas brasileiras tornarem obrigatório e compulsória a
obrigatoriedade dos pais e/ou responsáveis matricularem os filhos
nas instituições escolares.
Pesquisas feitas pelo jornal O Globo, mostram que a
quantidade de cidades e famílias que já aderiram a esse tipo de
educação vem crescendo, e, em São Paulo reside o maior número
de adeptos com 583 famílias, Minas Gerais 380 famílias, Rio
Grande do Sul 363 famílias, Santa Catarina 336 e Bahia com 325
famílias. Todas essas famílias buscam a regulamentação do ensino
domiciliar.
Entendem que os filhos aprendem satisfatoriamente com
um ensino mais individualizado pois, tem a atenção voltada toda
para eles, diferente de uma sala de aula onde uma única professora
precisa dar atenção para um número maior de alunos, na educação
domiciliar o aluno aprende de acordo com seu próprio ritmo por
que ele vai está livre para escolher o que quer estudar e como
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estudar, com isso seu empenho será melhor e se sentira mais
motivado a aprender a partir da sua própria curiosidade. Está
muito próxima daquilo que entendemos por Educação Ativa.
Levando em conta o que foi apresentado e o ponto de vista
dos dois lados em questão fica bem claro que ambos têm o mesmo
objetivo educar as crianças, porém formas diferentes. A legislação
brasileira defende que, para uma criança estudar em um ambiente
onde possa socializar com outras crianças é melhor para seu
desenvolvimento educacional e estará mais preparada para
conviver em sociedade. Já a educação domiciliar prega que uma
educação de qualidade pode ser desenvolvida em casa e que a
criança aprendera mais com a atenção toda voltada para si,
respeitando seus próprios limites isso fará com que elas se sintam
motivadas a aprender.
Em observação de ambos os aspectos entende-se que a
educação pode acontecer tanto no ambiente escolar
institucionalizado, quanto como em casa, o que muda é a
metodologia que será aplicada, o que será ensinado a essas
crianças de modo que elas venham se sentir motivadas a aprender
e adquirir o conhecimento para que possam interagir com a
sociedade a qual fará parte. Entende-se aqui que essa visão tem
absolutamente à visão histórica de educação bem como os
pressupostos sócio-políticos da época em questão.

1.4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE
EDUCAÇÃO
A educação é vista como uma forma de transmissão de
conhecimento, uma das formas onde é mais aplicada é na escola
com todo aquele padrão de ensino: professor, sala de aula e
alunos, realidade essa que nem sempre existiu, uma das primeiras
formas de educação, foi sem dúvida a educação transmitida em
casa, onde só, os filhos dos senhores tinha direito a educação
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ministrada em domicilio por um professor contratado, para ensinar
apenas aquela criança.
Com a Era Moderna foram surgindo as primeiras escolas,
ainda voltada para as crianças de classe alta, hoje essa realidade é
diferente, pois todos tem acesso a escola porque existe até então
leis que asseguram esse acesso à educação.
O artigo 205 da Constituição Federal (Brasil, 2007) dispõe
que: A educação é direito de todos e dever do estado e da família
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania e
qualificação para o trabalho.
A mesma Constituição dispõe que a criança é um ser social
que nasce com capacidade afetiva, emocional e cognitivas.
Ampliando suas relações sociais, interações e formas de
comunicações. Podendo aprender nas trocas sociais com
diferentes crianças e adultos, cuja concepção e compreensão da
realidade são diversas. (Brasil, 1998, p.21, vol .2.
Entendendo que o conceito de educação nada mais é que
uma transmissão de conhecimento, conhecimento esse que pode
ser transmitido em qualquer lugar, como já foi citado
anteriormente um dos lugares onde era transmitida essa educação
era em casa, sim em casa. Essa antiga prática está sendo
readquirida atualmente por algumas famílias, alegando uma
educação de qualidade, porem tem recebido muitas posições
contra principalmente das leis que defende a educação passada em
sala de aula transmitida pelo professor, defendendo a tese de que
na escola a criança pode socializar com o todo principalmente
com outras crianças da mesma idade.
Porém partindo do pressuposto defendido por nós que a
educação é ativa e participativa ela pode e deve ser concebida,
realizada a partir do próprio sujeito e , portanto, a proposta de
homeschooling tendo o lar como seu centro é plenamente
aceitável e possível, pois sendo a educação o maior e mais
importante bem, que qualquer ser humano possa ter e
proporcionar a outrem, a educação primeira dada pela família,
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onde os valores são solidificados, pode e deve ser prorrogado
ultrapassando (não diminuindo) à educação proporcionada pelas
instituições, porém dando à família e ao individuo o direito da
escolha.

2. A FAMILIA E O DESENVOLVIMENTO
AFETIVO E COGNITIVO DA CRIANÇA
A família é de suma importância para o desenvolvimento
afetivo e cognitivo da criança, pois a criança reflete tudo aquilo
que aprende em casa. Se é tratada com amor, carinho e
compreensão, com certeza transmitirá essa afetividade ao seu
entorno. Dessa forma a família é o alicerce de desenvolvimento na
vida da criança.
Segundo Wallon, (1999, p.41) a afetividade é a teoria da
emoção e do caráter em sua concepção a afetividade tem o papel
imprescindível, no processo de desenvolvimento da
personalidade, e este por sua vez, se constitui sobre alternância
dos domínios funcionais, que na verdade é a primeira etapa por
onde a criança percorre, também ressalta que o nascimento da
afetividade é anterior a inteligência. O afeto é o elemento
principal da afetividade ele permite a criança, construir a noção
daquilo que almeja noções sobre o objeto, pessoa e situações. A
partir daí as crianças constrói relações afetivas com o que foi
descoberto e atribui, seus valores e significados.
Com a afetividade se relacionam segundo as
manifestações psíquicas mais precoces das
crianças. Ela está automaticamente ligada às suas
necessidades e automatismo alimentares, que são
quase imediatamente consecutivos ao nascimento.
Parece difícil não fazer depender da afetividade
como expressão de indisposição ou de bem-estar, o
primeiro comportamento muscular e vocal do
lactante. as gesticulações o que também
normalmente se entrega parece ser ao mesmo
tempo sinal e fonte de prazer. Ela tem ai a sua base
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própria céptica, como nas funções vísceras,
especialmente aos tubos digestivos a sua
interoceptivas. (WALLON apud ALMEIDA, 1994,
p. 117)

As primeiras trocas afetivas vêm da mãe e filho, os
cuidados básicos oferecidos e as ações e relações entre criança e
meio de convívio, vão moldado o seu comportamento e essas
vivencias, serão posteriormente transferidas ao meio social
permitindo ou não sua adaptação. O desenvolvimento humano é
um processo construtivo, que se dá através das interações
contínuas do sujeito (homem) com os objetos de conhecimento
(mundo físico ou seres humanos). (PIAGET, 1998, p. 26)
Piaget (1988), destaca a unidade entre a afetividade e a
cognição, defendendo a necessidade de investigar a interferência
da afetividade em nossas ações cotidianas. Para ele os
conhecimentos são construídos na iteração entre emoção e razão,
na medida em que defende a existência de uma relação direta
entre o conhecimento e a afetividade. É esta ligação que
pretendemos analisar e que utilizaremos para abordar experiências
educativas.
Já Wallon (1993) definiu a teoria da afetividade como da
emoção e do caráter. A afetividade para ele tem o papel
fundamental no desenvolvimento da personalidade, pois é o
primeiro domínio funcional percorrido pela criança. O recémnascido e a criança, no seu primeiro ano de vida, utilizam gestos e
expressões carregada de significados afetivos, anteriores a
inteligência. (WALLON, 1993)
NA teoria piagetiana, a afetividade impulsiona o
desenvolvimento cognitivo e se fortalece com as estruturas
construídas e a direção da atividade intelectual. Para PIAGET
(1976, 1989), o desenvolvimento mental evolui até atingir um
equilíbrio final obtido a partir de um processo de equilibração
progressiva. Assim também é o desenvolvimento afetivo tende a
uma maior equilibração com o aumento da idade. O
desenvolvimento das funções da inteligência não acontece de
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forma, compartimentada ou separadamente, mas
indissociáveis e complementares, (PIAGET, 1974, p. 24).

juntas

Segundo Wallon (1979), a cognição é vista como parte da
pessoa completa que só pode ser compreendida integrada a ela,
cujo desenvolvimento se da a partir das condições orgânicas da
espécie, e é resultado da interação entre seu organismo e o meio,
predominante o social. Assim o desenvolvimento é condicionado
tanto pela maturação orgânica como pelo exercício funcional
propiciado pelo meio.
Observa se que tanto Piaget como Wallon, defendem em
ambas teorias que o desenvolvimento afetivo e cognitivo da
criança vem do meio de convívio com a família. Então a família
se torna a base de todos os desenvolvimentos da criança, pois é a
partir dela que a criança forma sua personalidade. Sendo assim
fica prova por Piaget e Wallon que a família favorece o
desenvolvimento tanto afetivo como cognitivo da criança.
2.1 A IMPORTANCIA DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO
CIDADÃO
As escolas institucionalizadas foram criadas para o
desenvolvimento da sociedade, é nela onde todos aprendem uma
diversidade de conhecimentos e competências, por esse motivo a
escola desempenha o papel fundamental e insubstituível na
consolidação das sociedades democráticas e em princípios sociais
e éticos.
A principal finalidade da escola é a de inserir as crianças,
adolescentes e jovens em um círculo social com a transferência de
conhecimento, na escola a criança aprende a socialização nos
primeiros anos escolares, pois são passados os conceitos de
convívio em sociedade.
A socialização é necessária para compreendermos como
funciona a vida desde cedo, saber seus direitos e deveres, e o valor
de respeito ao próximo. O professor tem o papel de guia desse
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caminho a ser percorrido que é a vida escolar, mas ao mesmo
tempo cabe a ele também a árdua tarefa de transmitir o
conhecimento, a escola tem o papel de ensinar os alunos a buscar
o conhecimento, mas cabe aos pais a tarefa de educar os filhos de
acordo com o comportamento social. A escola funciona assim
como espaço de socialização e transmissão de conhecimento.

2.2 A EDUCAÇÃO DOMICILIAR COMO PROPOSTA DE
EDUCAÇÃO
As famílias que aderem a esse novo modelo de educação
especulam que o ensino oferece um ambiente de aprendizado
diferente do encontrado nas escolas, para essas famílias a escola
acaba inibindo a criança e sua criatividade, desestimulando o
interesse da criança pelo aprendizado, os pais defendem que na
educação domiciliar os filhos não estão sujeitos a sofrerem algum
tipo de violência e terão educação de qualidade. [...] se toda
pessoa tem direito a educação, é evidente que os pais também,
possuem o direito de serem, senão educados, ao menos
informados no tocante á melhor educação a ser proporcionada a
seus filhos. (PIAGET, 2007, p.50)
As leis defendem que no ensino domiciliar não existe a
“socialização”, e partem do pressuposto que socialização é a
criança interagir com outras crianças. Entende-se que pode haver
o entendimento de socialização a partir do momento em que há
interação com outras pessoas sejam elas, pais, tutores,
responsáveis, professores contratados, irmãos, existe sim a
socialização, e fora esse momento, considera-se que no momento
em que não está estudando as crianças do ensino domiciliar estão
interagindo com outras pessoas: num momento de passeio,
participando de aulas de dança, futebol, brincando em um
parquinho entre outras coisas.
O ensino não fica por conta apenas dos pais, há sim pais
que se comprometem em eles mesmos ensinar seus filhos, como
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também há os que contratam professores particulares para fazer
essa educação, todos seguem um roteiro curricular, até por que no
momento que se passa a ser transmissor de conhecimento, você
tem que buscar informações para se preparar para isso. Na maioria
das vezes a educação domiciliar acontece por que a família não
concorda com o ensino da escola e nem com os valores que
transmite, juntando com o desejo de participar da educação dos
filhos, segundo essas famílias sempre é possível oferecer uma
formação que vá além da escola, na educação domiciliar a criança
tem a possibilidade de aprender e brincar praticando a
socialização com outras crianças e criando uma motivação pelo
aprendizado, em um processo de educação ativa onde existe a
possibilidade real de ser sujeito e promotor do seu próprio
conhecimento e aprendizagem. (BESHONER et al,1981).

2.3 MÉTODOS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO
DOMICILIAR
O primeiro ponto a ser destacado é a diferença entre a
“unschooling” e “homescholing”. Na unschooling os pais não
desenvolvem formas estruturadas de ensino, no caso
metodologias, pois defendem a tese que as crianças têm que
aprender com o mundo ou seja eles escolhem o que estudar e
como estudar, unschooling se posiciona totalmente contra a
escola.
Unschooling, para mim, significa aprender o que a
pessoa quer, quando quer, da forma como quer,
onde quiser, e pela razão que for, o aprendizado é
direto; ajudantes ou facilitadores, são procurado a
medida que a pessoa quiser” (GRIFFITH.1998, p.3
tradução nossa).

Já no homeschooling, existe um certo padrão no ensino,
com métodos bons e ruins acreditando que a criança tem sim sua
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subjetividade, mais isso não a torna independente a ponto de
querer apenas o que quiser e como quiser tem que seguir uma
metodologia imposta pelos educadores
A educação domiciliar capaz de oferecer uma variedade de
método, para que se possa ministrar em casa com facilidade de
mudança na forma como se ensina a educação a uma criança. Os
pais da educação doméstica são ao mesmo tempo pesquisadores
pois, sempre estão buscando novos métodos de aprendizado, pois
visão uma educação com qualidade para seus filhos, eles assumem
a responsabilidade pelo aprendizado dos filhos onde são capazes
de oferecer um ensino padronizado, com acompanhamento ou
também contratam profissionais que educarão seus filhos e que
estejam a sua disposição.
Um dos principais objetivos do homeschoolig, é a
habilidade de adaptar a educação de acordo com as
necessidades de cada estudante e a possibilidade de
trabalhar com a criança de forma mais
individualizada. A maioria das escolas tem um
professor para um grupo de alunos, o que não
permite alunos o que não permite que as
necessidades educacionais de cada criança sejam
realmente reconhecidas. Mas muitas famílias que
educam em casa usam uma forma de abordagem
que segue muito o estilo escopo, sequência e
materiais utilizados nas instituições de ensino
tradicionais. Outras famílias escolhem abordagem
padronizadas de modelo da educação clássica,
incorporando lógica latim e o pensamento crítico.
(SCHWARZER, 2008,p.10 tradução nossa)

As crianças são observadas a cada ciclo para saber como
anda o desenvolvimento educacional, com isso os pais constroem
um certo cronograma a ser seguido ao longo do ano, baseado nos
conteúdos que a criança deve aprender neste período. Alguns
desses métodos são, os livros didáticos, feitos para a educação
domiciliar importados dos EUA, e outros são materiais didático
brasileiro feitos para as escolas institucionalizadas. Os pais que
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têm uma renda alta preferem recorrer ao EUA onde encontram
grandes métodos de ensino como planos curriculares, material
pedagógico e cooperativas de famílias que se unem para ajudar
uma as outras com a troca de conhecimento.
Sempre que se trata da educação domiciliar, uma questão é
levantada e o problema da socialização da criança.
Análises comprovam que as crianças educadas em casa
conseguem se desenvolver e socializar normalmente com outras
crianças, por meios de convívio.
As crianças educadas em casa estão tomando parte
de rotinas diárias de suas comunidades. Elas
certamente não estão isoladas, na verdade estão
associadas com todo tipo de pessoas. As crianças
educadas em casa estão adquirindo as regras de
conhecimento e o sistema de crenças e atitudes que
necessitam. Elas têm boa auto estima e estão
propensas a demonstrar menos problema de
comportamento do que outras crianças. (MEDLIN,
2000, p.17 apud VIEIRA, 2012,p.15).

Considera-se aqui que os pais e responsáveis tem total
capacidade de educá-la em casa, pois possuem o mero
conhecimento para a prática do ensino dos filhos, buscando um
novo meio de sair do padrão de uma sala de aula. Já que todos os
momentos de nossa vida podem ser de aprendizado.

2. 4 AVANÇOS DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
DOMICILIAR
A cada dia cresce o número de pessoas que tomam
conhecimento do que seja esse tipo de educação, alguns por
curiosidade, outros que vêem a possibilidade de uma educação
melhor, mais personalizada e especifica. O método não é uma
forma contrária à escola, mas um modelo que depende da
realidade de cada família, de suas estruturas e seus objetivos.
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Além do mais os pais tem a oportunidade de ficar atentos a
possíveis problemas de aprendizado e como já foi dito acima,
especificar, personalizar e não apenas normatizar e condicionar
como faz a educação escolar tradicional.
O Brasil possui cerca de três mil famílias que preferem
ensinar as crianças em casa, confira o gráfico da evolução de
famílias que já adotaram esse modelo de educação em cinco anos.
Esse gráfico mostra claramente o número de famílias e
cidades que já aderiram ao ensino domiciliar. Como podemos ver
a quantidade de adeptos quase triplicou de 2011 até 2016. Esse é o
gráfico mais recente de lá até aqui, presume-se que esse número
possa ter aumentado.

onte: www.gazeta.com
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CONSIDERAÇÕS FINAIS
Este trabalho visou definir educação domiciliar ou
homeschooling, buscando mostrar suas mostrar suas
características, legalidade e sua importância no desenvolvimento
educacional das crianças às quais os pais optam por esse modelo
de educação. Apesar de não haverem pesquisas mais contundentes
sobre o tema, ou estudos de caso especificamente tratando dele,
onde sejam avaliadas as crianças submetidas a esse tipo de
educação, teoricamente entende-se que a educação domiciliar, não
afeta em nada o desenvolvimento educacional da criança, como
alega a legislação, pelo contrário foi constatado avanços em todas
as áreas de desenvolvimento dessas crianças, adolescente e jovens
que pratica o homeschooling termo inglês como também é
conhecido.
Entende-se aqui que tanto a educação institucionalizada
aquela praticada na escola, quanto a educação domiciliar tem o
mesmo objetivo, educar essas crianças instruindo a criança em
busca do conhecimento. Com isso o artigo tenta apresentar a
questão da educação domiciliar para aqueles que ainda não o
conhecem enquanto discussão teórica, assim como demonstrar
que a opção desse método não é algo que está alheio ou distante
da nossa realidade.
Presume-se também que embora contestada pela lei, a
educação domiciliar não irá simplesmente se extinguir no Brasil,
e, provavelmente será uma questão de tempo até que ela seja
legalizada no país. Sendo assim reflete-se a necessidade da
regulamentação desta modalidade de ensino, trazendo para a
sociedade em questão a segurança jurídica e o exercício de direito
de escolha daqueles que veem na educação domiciliar, uma forma
mais humana e condizente de educar os filhos.
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RESUMO
A atividade física é importante promotora da qualidade de
vida do idoso. No entanto, o tipo de exercício a ser realizado
depende do organismo e da vontade de cada um. Atualmente a
preocupação com a saúde do idoso tem sido a pauta de instituições
e governos preocupados com essa significativa parcela da
população. Esse estudo analisa o nível de atividade física que o
idoso frequentador do Parque Nacional Serra dos Órgãos em
Teresópolis, Rio de Janeiro, desempenha e sua efetiva repercussão
em sua saúde. O objetivo é além de traçar esse perfil, diferenciar
como homens e mulheres frequentadores do local, realizam as
atividades. Trata-se aqui de uma pesquisa bibliográfica baseada
em autores que tratam dos temas saúde, bem-estar e atividade
física para idosos, usando o método quantitativo para a coleta dos
dados, onde um questionário aplicado a vinte pessoas avaliou o
nível dessa atividade física, ficando evidenciado que é satisfatório
o índice e que o idoso na cidade começa a buscar os meios para
aprimorar sua qualidade de vida, buscando uma velhice agradável,
feliz, saudável e ativa.
Palavras-chave: Idoso, Atividade física, Saúde, Qualidade de
Vida.

ABSTRACT
The physical activity is important promoter of the quality
of life of the aged one. However, the type of to be carried through
exercise depends on the organism and the will on each one.
Currently the concern with the health of the aged one has been the
guideline of institutions and governments worried about this
significant parcel of the population. This study it analyzes the
level of physical activity that the aged frequent National Park
Mountain range of the Bones in Teresópolis, Rio De Janeiro, it
plays and its effective repercussion in its health. The objective is
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beyond tracing this profile, to differentiate as men and women
frequentadores of the place, carry through the activities. One is
here about a based bibliographical research in authors who deal
with the subjects health, well-being and physical activity for aged,
using the quantitative method for the collection of the data, where
an applied questionnaire the twenty people evaluated the level of
this physical activity, being evidenced that the index is
satisfactory and that the aged one in the city starts to search the
half ones to improve its quality of life, searching pleasant, happy,
healthful and active an oldness.
Word-key: Aged, physical Activity, Health, Quality of Life.
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1. INTRODUÇÃO
Estudos demostram que a população idosa no Brasil são
hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total do País,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
com base no Censo 2000. O instituto considera idosas as pessoas
com 60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países em
desenvolvimento. Em uma década, o número de idosos no Brasil
cresceu 17%, em 1991, ele correspondia a 7,3% da população.
O envelhecimento da população brasileira é reflexo do
aumento da expectativa de vida, devido ao avanço no campo da
saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova disso é a
participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da
população - em 1991, eles eram 2,4 milhões (1,6%) e, em 2000,
3,6 milhões (2,1%).
A população brasileira vive, hoje, em média, de 68,6 anos,
2,5 anos a mais do que no início da década de 90. Estima-se que
em 2020 a população com mais de 60 anos no País deva chegar a
30 milhões de pessoas (13% do total), e a esperança de vida, a
70,3 anos. (Prates,2009).
Com o envelhecimento da sociedade, o brasileiro vai
conviver mais com idosos, permitindo às gerações que
amadurecerem ter um paradigma do que é ser velho. Para
combater a inércia à qual os idosos estão confinados, nada melhor
do que o movimento. “É uma forma de adiar o repouso absoluto”.
(POZENA, 2009).
Manter o indivíduo focado nas atividades físicas
estabelecendo uma meta de acordo com a idade, peso, altura,
adequando-as ao seu genótipo, caminhada, alongamento, exercício
resistido sempre acompanhado por um profissional de Educação
Física, evitando assim lesões que possam ser adquiridas por uma
atividade mal executada tem sido objeto de preocupação de
muitos profissionais da área de saúde.
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Entende-se que a atividade física ajuda a prevenir agravos
em doenças associadas ao sedentarismo, sendo assim o intuito de
desenvolver as atividades e promover a educação dos indivíduos,
sobre a importância de hábitos saudáveis ambas com prérequisitos para a saúde geral do ser humano (POZENA, 2009).
A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia
preventiva primária, atrativa e eficaz, para manter e melhorar o
estado de saúde física e psíquica em qualquer idade, tendo efeitos
benéficos diretos e indiretos para prevenir e retardar as perdas
funcionais do envelhecimento, reduzindo o risco de enfermidades
e transtornos freqüentes na terceira idade, tais como: as
coronariopatias, a hipertensão, a diabetes, a osteoporose, a
desnutrição, a ansiedade, a depressão e a insônia.( POZENA,
2009).
Em 1970, a população idosa brasileira era de 5,1%; dez
anos depois, em 1980, já chegava a 6,1% e em 1990 foi para
7,2%. Estima-se que em 2005, esta constituia 15% da população e
ainda, que em 2025 será a sexta maior população idosa do mundo,
com cerca de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos (SHOURI
JR. et. al., 1994). Este crescente envelhecimento populacional
vem despertando interesse de diversas áreas de estudo.
Partindo dessas premissas questiona-se aqui: qual o nível
de atividade física desenvolvido pelos indivíduos com idade a
partir de 60 anos que praticam caminhadas no Parque Nacional de
Teresópolis? Tendo como principal objetivo, analisar o nível de
atividade física dos idosos que praticam caminhada no local
supracitado e em segundo plano verificar o nível de atividade
física por idade e gênero. Sendo assim, analisar o nível de
atividade física de cada indivíduo, através dos procedimentos
realizados, e discutir os benefícios relatados após a prática das
atividades físicas e as possíveis especificidades encontradas em
homens e mulheres, são os objetivos dessa pesquisa.
Nosso intuito é mostrar que a importância dos idosos para
o País não se resume à sua crescente participação no total da
população. Boa parte dos idosos hoje são chefes de família e
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nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas por
adultos não-idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e
37,6% das idosas são chefes de família, somando 8,9 milhões de
pessoas. Além disso, 54,5% dos idosos chefes de família vivem
com os seus filhos e os sustentam.
Uma vez que as doenças nessa faixa etária oneram os
cofres públicos nos setores de saúde e previdência social
principalmente, é necessário que os governos federal, estadual e
municipal estejam atentos para programas de prevenção voltados
para essa parcela da população e que eles mesmos, estejam atentos
à sua saúde e qualidade de vida.

2. O ENVELHECIMENTO
O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo,
no qual há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, com
redução na capacidade de adaptação homeostática às situações de
sobrecarga funcional, alterando progressivamente o organismo. O
processo de envelhecimento provoca uma série de alterações
biológicas, psicológicas e sociais que aumentam a
susceptibilidade às doenças e provocam incapacidades. Estudos
demonstram que com frequência os idosos são portadores de
múltiplas doenças, principalmente as crônico-degenerativas, que
podem provocar limitações e dependência para Duarte (2003 apud
BRITO; LUCIA, 2008, v.17, n.2).
Relata que alterações demográficas são acompanhadas por
mudanças no perfil epidemiológico, em que se observa uma
redução da incidência de doenças infectocontagiosas e o aumento
das doenças crônico-degenerativas, próprias das faixas etárias
mais avançadas. Tais transformações exigem novas políticas e
novas formas de intervenção no campo da atenção à saúde (2003
apud BRITO; LUCIA, 2008, v.17, n.2).
O grau de independência depende de condições motoras e
cognitivas satisfatórias para o desempenho das atividades. O
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declínio fisiológico da função motora em idosos constitui um dos
fatores mais significativos da dependência funcional (GOMES et
al, 2004). De acordo com (FERNANDES 1999) a redução da
capacidade em executar as atividades básicas da vida diária pode
ter consequências para a sobrevivência do idoso, para sua
autoestima e sociabilidade.
Devido à acomodação, característica da velhice
estereotipada, os idosos passam por problemas que vão
aumentando em número e grau com o passar do tempo, entre a
diminuição da força muscular e o comprometimento da
locomoção, diminui-se também a coordenação motora, tornando
as tarefas do cotidiano ainda mais difíceis de serem realizadas.
(ALEXANDRE, NICKEL, BORESKIE, E SEARLE, 2000).
Entretanto, para Bolkovoy e Blair (apud SILVA, 1989)
esse processo pode ser amenizado com um programa dirigido de
atividade física, o que permite aos indivíduos manterem níveis
ótimos das funções para sua idade. O aumento da proporção de
idosos na população traz à tona a discussão a respeito de eventos
incapacitantes nessa faixa etária (após 60 anos de idade). Esses
eventos estão relacionados com a diminuição da capacidade
funcional, por exemplo, para a execução das atividades de vida
diária, destacando-se a ocorrência de quedas, bastante comum e
temida pela maioria das pessoas idosas por suas consequências
(BARBOSA, 2001).
Os benefícios provocados pela prática de exercícios físicos
pelas pessoas idosas têm sido estudados pela comunidade
científica (MATSUDO, 2001), destacando aqueles que atuam na
melhora da capacidade funcional, equilíbrio, força, coordenação e
velocidade de movimento, contribuindo para uma maior
segurança e prevenção de quedas entre as pessoas idosas. O
incremento e/ou a manutenção da atividade física regular podem
contribuir para aumentar a expectativa de vida de mulheres idosas,
mas parece ter menor benefício nas mulheres menores de 75 anos
de idade (ROSENBERG; MOORE,1998).
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Uma vez que grande parte dessas evidências
epidemiológicas sustenta o efeito positivo de um estilo de vida
ativo (e/ou do envolvimento dos indivíduos em programas de
atividade física ou exercício) na prevenção e minimização dos
efeitos deletérios do envelhecimento, os cientistas enfatizam cada
vez mais a necessidade da atividade física como parte
fundamental dos programas mundiais de promoção da saúde. Não
se pode pensar hoje em dia em "prevenir" ou minimizar os efeitos
do envelhecimento sem que, além das medidas gerais de saúde,
não se inclua também a atividade física (PATHERSON,2002).
Essa preocupação tem sido discutida não somente nos
chamados países desenvolvidos ou do primeiro mundo, como
também nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
Com o avanço da idade ocorre diminuição das atividades
cotidianas e redução da funcionalidade, em que a aptidão
cardiorrespiratória pode ser considerada um dos componentes
mais afetados. O sistema cardiorrespiratório é considerado como
um dos sistemas orgânicos mais afetados pelo declínio funcional
(BARBOSA et al 2002).
Com o avanço da idade, a habilidade de captação e
transporte de oxigênio para o suprimento da demanda metabólica
corporal durante a atividade física sustentada torna-se diminuída,
influenciando negativamente a saúde e qualidade de vida de
idosos. Consequentemente, manter um adequado nível de aptidão
cardiorrespiratória (ACR) é indispensável para a manutenção da
independência, atenuação da fragilidade e prevenção da
dependência (RIKLI RE et al, 1998). Além disso, um nível
satisfatório de ACR apresenta um impacto relevante na
diminuição do risco para morbidade e/ou mortalidade por todas as
causas e por doenças coronarianas (PAFFENBARGER RS, 1986).
O declínio verificado na ACR é influenciado por múltiplos
fatores, incluindo o nível de atividade física (MATSUDO, 2001).
Uma taxa estimada de declínio relativo na ACR de 10% por
década foi verificada tanto em indivíduos com baixo nível de
atividade física (NAF) como em indivíduos com alto NAF.
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(SPIRDUSO, 2005) Consequentemente, a quantidade de tempo
gasta em atividades físicas mais vigorosas diminui com o avanço
da idade, podendo reduzir a performance de mobilidade, e uma
transição rumo a atividades menos intensas parece ocorrer
naturalmente, explicando parcialmente o declínio na ACR
(GUIMARÃES, et al, 2006).
Portanto, a habilidade para manter elevado NAF parece ser
um fator crítico na manutenção de adequada ACR em sujeitos
idosos (MATSUDO SMM, 2001). Stella et al. (2002), enfatizam
que a prática de atividade física em grupo eleva a autoestima do
idoso, contribui para a implementação das relações psicossociais e
para o reequilíbrio emocional. A redução da pressão arterial e da
morbimortalidade cardiovascular e vários são os mecanismos
envolvidos no efeito hipotensor do treinamento físico, que se
torna mais evidente a partir da décima semana de treinamento
com pequenos ganhos adicionais subsequentes. (PESCATELLO
et al, 2004).
As vantagens da prática de exercícios para idosos
dependem de como se processa o envelhecimento e da rotina de
exercício físico praticada. Sabe-se que os benefícios à saúde
ocorrem mesmo quando a prática de atividade física é iniciada em
uma fase tardia de vida, por sujeitos sedentários, sendo benéfica
inclusive para portadores de doenças crônicas prevenindo
principalmente as doenças associadas ao sedentarismo, como
coronariopatias,
diabetes,
hipertensão
arterial,
hipercolesterolêmica, acidente vascular cerebral, osteoporose,
osteoartrite, e câncer de próstata, mama e cólon intestinal.
Do efeito dos exercícios na prevenção e recuperação das
perdas motoras decorrentes do processo de envelhecimento,
conhece-se bem a relação entre treinos específicos e a melhora do
órgão ou sistema exercitado, como por exemplo, prática de
alongamento muscular e ganho de flexibilidade, ou treino de
equilíbrio e melhora no desempenho em testes de equilíbrio. Para
que os efeitos do treinamento de exercícios permaneçam, praticálos deve tornar-se parte da rotina diária.
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Os principais motivos relacionados com o início da prática
de atividade física regular, independentemente da idade, são o
controle ou perda de peso, redução de risco de ocorrência ou
recorrência de doenças, principalmente as cardiovasculares,
diminuição do estresse ou depressão, melhora da autoestima e
socialização. (WEINBERG; GOULD, 1996).

2.1. ATIVIDADE FÍSICA E O IDOSO
Atividade Física é um termo global, definido como todo
movimento produzido pela contração da musculatura esquelética e
que aumenta, de forma expressiva, o gasto energético. Nesse
contexto, a atividade física pode ocorrer no trabalho, em casa
durante períodos de lazer e recreação e no trajeto de um lugar para
outro (CASPERSEN, 1989). Inclui assim, todas as formas de
movimento realizadas no local de trabalho ou de exercício, em
casa ou em entidades de assistência a família, no transporte e em
espaços de lazer.
Exercício é o movimento corporal planejado, estruturado e
repetitivo, feito para melhorar ou manter um ou mais dos
componentes do condicionamento físico (CASPERSEN, 1989).
Condicionamento físico é um conceito multidimensional,
associado a um conjunto de atributos que os indivíduos têm ou
alcançam, relacionados com a habilidade de executar as atividades
físicas.
Dentre os tipos de condicionamento físico, estão o
cardiorrespiratório, o muscular, o metabólico, o motor e o de
flexibilidade. Lazer por sua vez, é um conceito que inclui os
elementos da livre escolha, ausência de restrições, motivações
intrínseca, diversão, relaxamento, envolvimento pessoal e
oportunidade de auto expressão (HENDERSON, BEALESCHKI,
SHAW E FEYSINGER, 1996). Atividade Física volitiva refere-se
à atividade feitas com algum propósito, em instalações
especialmente preparadas ou não. Em estudos epidemiológicos,
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em que se mede a atividade física, a frequência, a duração e a
intensidade das atividades físicas executadas em determinado
período, são estudadas nos termos do seu impacto sobre a saúde.
(HENDERSON, BEALESCHKI, SHAW E FEYSINGER, 1996)
Os principais motivos relacionados com o início da prática
de atividade física regular, independentemente da idade, são o
controle ou perda de peso, redução de risco de ocorrência ou
recorrência de doenças, principalmente as cardiovasculares,
diminuição do estresse ou depressão, melhora da autoestima e
socialização (WEINBERG; GOULD, 1996).
Como principais razões para que sujeitos sedentários há
anos, repentinamente, aos 70 ou 80 anos de idade, iniciem e
mantenham a prática de exercícios físicos, Shephard (1990),
enumera melhora da saúde, aumento da oportunidade de contatos
sociais e ganhos na função cerebral. O autor acredita que o
objetivo de melhorar a saúde seja o mais comum e que estaria
relacionado com a perda de peso, diminuição do risco de doença
cardiovascular e aumento na capacidade da função motora, além
dos benefícios nutricionais e melhoria do padrão de sono.
Segundo o autor, muitas pessoas referem exercitar-se
porque "isso faz com que se sintam melhor", o que se relaciona
com as melhoras de saúde, o aumento na produção de betaendorfinas e aminas biogênicas que atuam no sistema nervoso,
reduzindo a ansiedade e produzindo sensação de bem-estar; e as
associa, ainda, com modificações positivas da autoimagem,
melhora na autoestima e forte sentimento de auto eficácia, que
podem induzir a prática de outras atividades de promoção de
saúde.
Com a manutenção da atividade física, ocorre a diminuição
nos níveis de ansiedade e depressão, influenciando na sensação de
bem-estar, principalmente em pessoas com história pregressa
dessa sintomatologia.
A frequência está relacionada ao número de vezes
semanal, mensal ou anual de atividade física. A duração está
relacionada com o tempo gasto em uma atividade especifica como
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horas ou minutos por sessão. No MRFIT (do inglês Mutipli Risk
Factor Inventuration Trial-teste de invenção de Fator de Risco
Mútiplo) de 12.138 homens com alto risco de doença
cardiovascular, foram executadas análises para determinar a
relação entre a atividade física e a mortalidade (LEON, 1987).
Mediu-se a atividade física em minutos por dia, classificando-se
em três períodos descritos como de curta duração (15 min/dia),
média duração (47 min/dia) e longa duração (133 min/dia). Os
resultados mostraram menores taxas de mortalidade entre homens
que executaram, no tempo de lazer, atividade de média e longa
duração, em comparação com o grupo de atividade de curta
duração. Com base nesse e em outros estudos epidemiológicos
revistos por (PATE et al, 1995), são recomendados pelo menos 30
minutos por dia de atividade física para reduzir os riscos de
mortalidade e morbidade prematura.
A intensidade refere-se a dificuldade da atividade e, em
geral, em questões epidemiológicas, é classificada como leve,
moderada ou vigorosa. Ela pode ser expressa em termos absolutos
ou relativos. A unidade de intensidade recomendada em termos
absolutos é o equivalente metabólico (MET), definido como a
razão entre a taxa metabólica da atividade e a taxa metabólica de
repouso.
A expressão da intensidade da atividade física em termos
relativos cuida do ajuste da dificuldade da atividade de acordo
com diferenças de cada indivíduo. As medidas da intensidade
relativa incluem o percentual de absorção máxima de oxigênio (%
do Vo2 m´sx) ou da frequência cardíaca máxima e a classificação
do esforço percebido.
A atividade física pode ser medida por uma série de
métodos que vão desde medir de forma direta, a quantidade de
calor produzida por um corpo durante a atividade, até pedir ao
indivíduo para que classifique o grau de atividade em que esteve
envolvido na última semana, mês ou ano. (ALVES, 2002)
A prática de atividade física pode controlar e até mesmo
evitar alguns sintomas de doenças, ela é um ponto muito
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importante na vida do idoso, pois segundo Alves (2002) a prática
de atividade física, além de combater o sedentarismo, contribui
para a manutenção da aptidão física do idoso. A atividade vai
influenciar na autonomia do idoso, ele vai começar a realizar
atividades que a muito tempo não realizava, podendo se tornar
uma pessoa independente.
O outro fator fundamental é a avaliação da saúde do idoso.
Estudos mostram que pelo menos 70% dos idosos têm um
problema de saúde e a atividade física pode ser uma grande aliada
do tratamento. A prática da atividade física pode controlar a
manifestação e os sintomas de várias doenças, como a
hipertensão, por exemplo, e reduzir o consumo de remédios. Para
isso, é preciso trabalhar com três sistemas do corpo humano: o
cardiovascular, o nervoso e o musculoesquelético.
Após essa avaliação o idoso deve escolher a atividade de
que mais gosta. É importantíssimo que ele tenha prazer. Ao fazer
algo que não gosta, o idoso para após dois meses do início dos
exercícios, por isso vale experimentar várias atividades físicas até
encontrar a que melhor se adapta ao seu perfil. Entre as atividades
que trabalham o sistema cardiovascular estão andar de bicicleta,
caminhar e fazer natação. Essas, privilegiam o sistema
musculoesquelético a musculação e a ginástica, por exemplo, e
atividades como yoga e tai chi chuan, com seus movimentos mais
suaves, dão mais atenção ao sistema nervoso.
A maioria dos idosos prefere fazer caminhadas por dois
motivos: não é preciso ter habilidades específicas e é uma
atividade que não tem custo. É bom lembrar, que a caminhada não
supre todas as necessidades do corpo, pois trabalha apenas o
sistema cardiovascular e o musculoesquelético. Esse último fica
restrito aos pés e às pernas (SOARES et al., 2006). Por isso é
importante ampliar quando possível as possibilidades de
atividades além caminhadas. Ainda de acordo com (SOARES et
al., 2006) a redução da capacidade em executar as atividades
básicas da vida diária pode ter consequências para a sobrevivência
do idoso, para sua autoestima e sociabilidade. É nítido assim, os
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benefícios da atividade física advindas da mudança de perspectiva
e tomada de atitude em prol da saúde por parte do idoso.
Segundo Okuma, (2009) os principais pontos visíveis na
melhoria das condições dos idosos são: Melhora da velocidade ao
andar e do equilíbrio; Melhora da auto eficácia; Contribuição para
a manutenção e/ou o aumento da densidade óssea; Auxílio no
controle do diabetes, da artrite, das doenças cardíacas e dos
problemas com colesterol alto e hipertensão; Melhora da ingestão
alimentar; Diminuição da depressão; Redução da ocorrência de
acidentes, pois os reflexos e a velocidade ao andar ficam
melhores; Manutenção do peso corporal e melhora da mobilidade
do idoso.

3. METODOLOGIA
Este estudo de natureza quantitativa, usando o método
quantitativo, foi desenvolvido em duas etapas, sendo primeira
uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão e a segunda
uma pesquisa de campo para se penetrar no universo pesquisado.
Este tipo de instrumento de pesquisa proporciona captar de forma
fácil às informações, possibilitando maior aproximação da
realidade e uma maior interação com o sujeito-objeto da pesquisa.
(BARDIN,1995)

3.1. POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população sugerida são 20 idosos, 14 do sexo feminino e
6 do sexo masculino com idades variáveis entre 60 e 65 anos.
Foram escolhidos aleatoriamente entre os frequentadores e
praticantes de caminhada no Parque Nacional de Teresópolis e
que se disponibilizaram a responder o questionário colaborando
assim com a pesquisa. Ressalta-se que a quantidade maior de
pessoas do sexo feminino se deu pelo fato dessas se mostrarem
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mais disponíveis a participar da pesquisa. Foi entregue a todos o
TCLE e emitido pela Logos University- EUA e após isso foram
entregues os questionários.

3.2. PROCEDIMENTOS DE COLETA
O desenvolvimento da pesquisa foi através do modelo do
(IPAQ) Questionário Internacional de Atividade Física, contendo
perguntas objetivas acerca da vida diária, onde ele foi aplicado a
20 idosos com idade superior a 60 anos, e inferior a 65, que faz
caminhada no Parque Nacional Serra dos Orgãos em Teresópolis.
Antes da coleta de dados no campo, houve um contato prévio com
os indivíduos para conhecer suas atividades diárias, para mostrar o
objetivo do estudo. O questionário constou de perguntas relativas
ao tempo de prática da caminhada, quantos dias na semana, o que
levou a praticar a caminhada, como leva a vida diariamente, e seu
desempenho na vida diária.

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Parque Nacional Serra dos Órgãos é um dos cartões
postais da cidade de Teresópolis no Rio de Janeiro. Local onde
crianças, jovens, adultos e idosos desfrutam de uma bela paisagem
e de um ambiente acolhedor, aprazível e em contato direto com a
natureza. Totalmente arborizado e pavimentado, o local hoje além
de local de lazer e entretenimento, serve também como o point da
saúde, onde pessoas de todas as idades, gêneros e classes tem à
sua disposição uma vista privilegiada para a prática dos seus
exercícios físicos. É nesse panorama que encontramos nosso
sujeito-objeto de estudo, o idoso.
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3.4. DA ENTREVISTA
Segundo dados do IBGE possui 6.789 idosos entre
homens e mulheres (acima de 60 anos e com menos de 65, a faixa
aqui estudada), análogos aos quase 7 milhões nessa mesma faixa
etária no restante do território do Brasil conforme recenseamento
de 2010. Sendo assim ressaltamos que a nossa pesquisa é
indicadora de um pequeno percentual, frente ao número que a
cidade apresenta.Nãocnfirmas
Nos gráficos demonstrativos abaixo, é feito o quantitativo
da pesquisa e a análise do questionário. A análise dos dados foi
obtida através do método de Análise de Conteúdo de Laurence
Bardin (1995), que é é uma metodologia de análise de textos que
parte de uma perspectiva quantitativa, analisando numericamente
a freqüência de ocorrência de determinados termos, construções e
referências em um dado texto. Em Comunicação, é
freqüentemente usada como contraponto à análise do discurso,
eminentemente qualitativa.
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1. Quantas vezes por semana você realiza atividades
sentado como lendo, assistindo televisão ou fazendo
trabalho com as mãos?

mulheres
homens

nunca
mulheres

0

1a 2
dias
2

homens

0

3

3a 4
dias
2

5a 7
dias
10

3

0

Figura 1
Das 14 mulheres, entre 60 e 66 anos, duas responderam que se
exercitam de 1 a 2 dias, e as outras duas de 3 a 4 dias. Os 6
homens entre 60 e 65 anos, três afirmaram que se exercitam de 1 a
2 dias, e as outros três de 3 a 4 dias. O que demonstra um
equilíbrio razoável na quantidade de dias, sendo que a quantidade
ideal como foi vista anteriormente deve ser prescrita e
acompanhada pelo médico.
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2. Em média, quantas horas por dia você realiza atividades
sentado?

Figura 2
Nesse item, cinco mulheres e dois homens afirmaram que
ficam mais de 4 horas sentadas, as demais 7, responderam que
ficam de 2 a 4 horas, o que é uma quantidade de horas razoável,
sendo que quem fica mais tempo sentado, deve portanto
disponibilizar mais tempo pra se exercitar, e diante da questão
anterior, a pessoa que fica mais tempo sentada é quem justamente
fica apenas 1 a 2 dias se exercitando. Apenas duas ficam de 1 a
duas horas sentadas, Vale ressaltar que a qualidade dos exercícios
também importa mais que a quantidade de dias. Dos homens, um
apenas fica de uma a duas horas, dois de duas a quatro horas e 3
mais de quatro horas sentados.
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3.Quantas vezes por semana você caminha fora da sua casa ou
jardim por qualquer razão?

Figura 3
Em resposta a essa questão, todas as mulheres
responderam que de um a dois dias é o tempo que caminham fora
de casa, nota-se que elas parecem não ter incluído o tempo que
fazem a caminhada habitual, e os homens, 3 deles responderam
também que de 1 a 2 dias e os outros 1 apenas de 2 a 4 dias 2
afirmam que de 2 a 4 dias. Os 3 primeiros também parecem não
ter incluído o tempo disponibilizado para a caminhada no Parque.
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4. Em média, quantas horas por dia você gasta andando?

Figura 4
Nesse item, 6 mulheres responderam que gastam de uma a
duas horas por dia andando e apenas uma, justamente a que passa
mais de 4 horas sentada, respondeu que gasta de 2 a 4 horas. 7
responderam que gastam mais de 4 h diárias em movimento. Os
homens, 4 responderam que gastam de uma a duas horas e apenas
2 gastam de 2 a 4 horas.
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5.Quantos quarteirões você caminha por semana?

Figura 5
Na terceira questão, 2 mulheres responderam que caminham
menos de 12 quarteirões e 12 responderam que caminham de 12 a
24. Os homens, 5 responderam que caminham de 12 a 24,
enquanto apenas um respondeu que caminha de 24 a 48, o maior
número entre os vinte idosos.
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6.Quantos lances de escada você sobe por semana?

Figura 6
Das mulheres, 4 afirmaram que de 1 a 2 lances e as outras
doze de 2 a 4. Quanto aso homens, 3 responderam que de 2 a 4
lances e 3 que sobem de 2 a 4. Essa quantidade é razoável para a
faixa etária em questão.
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7.Você faz serviços domésticos como lavar pratos ou
varrer?

Figura 7
Todas as senhoras afirmaram que fazem regularmente os
serviços domésticos, enquanto apenas 1 dos 6 homens inquiridos
afirmaram positivamente fazer serviços domésticos.
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8.Você faz serviços domésticos pesados como aspirar,
lavar, esfregar pisos e carregar pesos?

Figura 8
Das 14 mulheres nenhuma afirmou fazer trabalhos
domésticos pesados, enquanto que dos 6 homens, 2 afirmam que
sim, fazem, enquanto 4 afirmaram que não executam nenhuma
atividade considerada pesada.
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9. Você trabalha ou faz algum trabalho voluntário?

Figura 9
Nessa questão todas as 14 mulheres afirmam trabalhar de
15 a 30 horas semanais. Uma afirmou que não trabalha, mas
parece ter-se confundido por causa da pergunta acerca dos
trabalhos voluntários. Dos homens 2 responderam que sim e 4 que
não trabalham, porém todos afirmam em termos de carga horária
que trabalham acima de 20 e menos que 30 horas semanais.
Possivelmente também se confundiram com a questão quando se
referia a trabalhos voluntários.
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10.Qual das seguintes categorias descreve melhor o tipo de
atividade requerida no seu trabalho?

Figura 10
Nesse ítem todas as 14 mulheres responderam a alternativa
2, que seu trabalho requer que fiquem sentadas ou em pé com
alguma caminhada e dos homens, 1 respondeu que sua atividade
requer que fique sentado e com pouco movimento dos braços,2
afirmam que requer que caminhem carregando algum material
menor que 25 quilos e 3 afirmam que ficam sentado ou em pé com
alguma caminhada.

3.5 Discussão
Nota-se aqui que apesar de ter sido um pequeno recorte da
realidade, apenas com um grupo de 20 pessoas, tem sido bem
maior o número de idosos que caminham na região do Parque
Nacional de Teresópolis, o que apesar de interessante, ainda não
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condiz com a quantidade de idosos em situação de ócio e
sedentarismo na cidade. Outro fato a se observar é que as pessoas
entrevistadas e as frequentadoras são de classe média a alta
conhecida na cidade, embora o lago seja um espaço público
alternativo, não se nota a presença em massa de idosos menos
abastados economicamente, o que denota um certo elitismo diante
da visão do local.
Deduz-se que estes indivíduos se exercitam para ajudar nas
suas atividades de vida diária, pois, estudos relatam que a prática
de atividade física (caminhada), melhora a capacidade funcional,
circulatória, contribuindo para o tratamento de várias
enfermidades incluindo neuroses de depressão e ansiedade,
(ELIOT et al,1992).
As vantagens da prática de exercícios para idosos
dependem de como se processa o envelhecimento e da rotina de
exercício físico praticada. Sabe-se que os benefícios à saúde
ocorrem mesmo quando a prática de atividade física é iniciada em
uma fase tardia de vida, por sujeitos sedentários, sendo benéfica
inclusive para portadores de doenças crônicas (ELIOT; LONG;
BOONE, 1992), prevenindo principalmente as doenças associadas
ao sedentarismo, como coronariopatias, diabetes, hipertensão
arterial, hipercolesterolemia, acidente vascular cerebral,
osteoporose, osteoartrite, e câncer de próstata, mama e cólon
intestinal.
Do efeito dos exercícios na prevenção e recuperação das
perdas motoras decorrentes do processo de envelhecimento,
conhece-se bem a relação entre treinos específicos e a melhora do
órgão ou sistema exercitado, como por exemplo, prática de
alongamento muscular e ganho de flexibilidade, ou treino de
equilíbrio e melhora no desempenho em testes de equilíbrio
(JUDGE; UNDERWOOD; GENNOSA, 1993). Para que os
efeitos do treinamento de exercícios permaneçam, praticá-los deve
tornar-se parte da rotina diária (MARCUS, 1995; MARCUS;
RAKOWSKI; ROSSI, 1992; SHEPARD, 1993a; WILLIAMS;
LORD, 1995).
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De acordo com a análise do questionário aplicado a 20
idosos, sendo 14 mulheres e 6 homens observamos, primeiro a
vistas grossas, (pois não questionamos gênero enquanto categoria
de análise) numa observação informal no local, é hoje maior o
número de mulheres ao de homens que se exercitam.
Todos os entrevistados perceberam uma melhora no
desempenho de suas atividades diárias, principalmente no que se
refere à força muscular, melhorando a percepção, o desempenho
de se locomover sem dificuldade sendo assim independente. O
resultado foi positivo, pois através da caminhada regularmente
houve uma melhora no sistema fisiológico de um indivíduo idoso
e ainda apresentaram perca de um bom percentual gordura.
Além disso, a socialização, o encontro que essas
caminhadas proporcionam ajudam à troca de informações,
experiências, o contato, que acabam elevando a autoestima e
possibilitando ao idoso evitar a solidão que a velhice outrora
impunha, diminuindo assim os riscos de depressão, mal que assola
toda a humanidade na contemporaneidade e já tida como a doença
do século. Além dos dados levantados pela entrevista, a
observação e conversa informal foram de grande valia para a
conclusão desse trabalho.
Conclui-se assim que é muito bom o nível de atividade
física da população amostra, condizente com sua faixa etária e sua
expectativa de vida. Mas o que ainda é melhor, mostra a mudança
paulatina, gradual, mas contínua do perfil do idoso no país.

4 CONSIDERAÇÔES FINAIS
A atividade física é um ponto importante na qualidade de
vida do idoso. No entanto, o tipo de exercício a ser realizado
depende do organismo e da vontade de cada um. Segundo
especialista, não há nenhuma fórmula predeterminada do que deve
ser feito na terceira idade. Por essa razão, dois fatores são
preponderantes na escolha da atividade física. Primeiramente, o
495

idoso precisa olhar para si e ver qual a sua capacidade funcional
nas atividades do dia-a-dia, como subir as escadas de um ônibus,
carregar panelas de pressão, arrumar camas, abaixar-se para ver o
forno, por exemplo.
A atividade física irá melhorar sua capacidade de
desempenhar essas e outras tarefas cotidianas. Depois procurar a
correta avaliação médica, o acompanhamento e somado a esses, a
disposição e força de vontade, para fazer dessa etapa da vida, além
de útil e prazerosa, também saudável e tranquila, sem os grandes
estertores físicos, mentais e emocionais que a velhice costumava
carregar. Antigamente a velhice como uma fase de incapacidade
física e intelectual que acontece à revelia do ser humano e que
impossibilita a sua atenção como cidadão na sociedade.
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RESUMO:
É preciso considerar a escola, em todos os seus níveis de
ensino, como um lugar onde cabem formas diferentes de
compreender o mundo, onde conhecer é aprender a vida e seus
infinitos aspectos, onde cada professor deve construir
conhecimentos teóricos que lhe permitam uma visão não
fragmentada do ato de educar. A prática da inclusão de alunos
com necessidades educativas especiais em todos os níveis de
ensino é hoje uma política educacional garantida pela legislação,
tanto para a rede pública quanto privada em nosso país, apesar de
serem, ainda, poucas as experiências bem sucedidas que foram
cientificamente estudadas e divulgadas, gerando uma demanda
para a realização de pesquisas sobre o tema. Partindo desse
pressuposto, o presente trabalho propõe investigar, através de um
estudo bibliográfico, como a inclusão educacional vem ocorrendo
no cotidiano das Instituições de Ensino desde a Educação Infantil
até ao Ensino Superior de nosso país, visando identificar os
benefícios e as dificuldades referentes à implementação desta
proposta educacional para a comunidade escolar como um todo.
Palavras-chave: Educação. Inclusão. Diversidade. Qualidade.
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1 - INTRODUÇÃO
Este trabalho visa esclarecer que a Educação Inclusiva é
mais do que criar condições para qualquer aluno com
necessidades educacionais especiais, a inclusão é um desafio que
implica mudar a escola como um todo, no projeto pedagógico, na
postura diante dos alunos, na filosofia, valorizar as peculiaridades
de cada aluno, atender a todos, incorporar a diversidade, sem
nenhum tipo de distinção.
Com isso não se trata apenas de admitir a matrícula desse
aluno, isso nada mais é do que cumprir a lei. Portanto sua
integração é fundamental, sendo importante o envolvimento da
família e da sociedade.
A educação inclusiva é um meio privilegiado para alcançar
a inclusão social, embora não seja o único. O governo e a
sociedade não devem se manter alheios, pois a inclusão não se faz
apenas no âmbito educativo, mas também em todo contexto
social.
A inclusão, no decorrer deste processo inclusivo que é
norteado por leis que visam à qualidade de ensino, deve-se apoiar
em novos paradigmas educacionais desenvolvendo assim as
competências e habilidade dos educandos e educadores por uma
inclusão e interação abrangente na diversidade social.
A importância de discutir o tema justifica pelo fato de que,
para os deficientes, ainda hoje a inclusão não é realidade em
algumas escolas, sejam públicas ou privadas. A compreensão
desta complexidade na realidade educacional requer um olhar
inovador e tem um papel relevante frente a esses desafios.
Espera-se que este estudo conduza transformações nas
instituições escolares, que ocorra mudanças de atitudes com
relação aos alunos com necessidades educacionais especiais.
Mudanças que ocorram na efetivação de uma política de
uma educação inclusiva, onde todos os envolvidos possam
cumprir com seus deveres trabalhando a diversidade e valorizando
o direito de todos à educação.
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO
Para Sassaki (1997, p. 41) inclusão é:
Um processo pelo qual a sociedade se adapta para
poder incluir em seus sistemas sociais gerais
pessoas
com
necessidades
especiais
e,
simultaneamente, estas se preparam para assumir
seus papéis na sociedade. (...) Incluir é trocar,
entender, respeitar, valorizar, lutar contra
exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou
para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da
autonomia, por meio da colaboração de
pensamentos e formulação de juízo de valor, de
modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas
diferentes circunstâncias da vida.

A educação inclusiva é uma educação voltada para a cidadania
global, plena, sem preconceitos e que reconhece e valoriza as
diferenças.

Para o autor Gomes (2007, p. 44) a inclusão envolve:
[...] uma filosofia que valoriza diversidade de
força, habilidades e necessidades [do ser humano]
como natural e desejável, trazendo para cada
comunidade a oportunidade de responder de forma
que conduza à aprendizagem e do crescimento da
comunidade como um todo, e dando a cada
membro desta comunidade um papel de valor.

Percebe se que a escola trabalha baseada na defesa de
princípios, valores éticos na influência dos ideais de cidadania e
justiça a uma proposta que aponta a divulgação de práticas
pedagógicas valorizando o aluno, individualmente, em sua
maneira especial durante o processo envolvendo aprendizagem,
com empenho compromisso, a comunidade escolar.
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Considera se educação inclusiva através da socialização,
interação e a própria construção do conhecimento. A perspectiva
educacional, deverá conceder momentos (MITLER, 2003, p.25)
No campo da educação, a inclusão envolve um processo de
reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o
objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a
todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas
pela escola.
A inclusão é um processo que inclui criatividade e
atividade, se resume em “cooperação/solidariedade, respeito as
diferenças, comunidade, valorização das diferenças, melhora para
todos, pesquisa reflexiva (SANTOS, 1999, p. 91).
Mediador é o educador responsável pela construção do
conhecimento, interação, socialização do aluno com NEE, sendo a
inclusão considerada uma tentativa de restaurar esse público,
investigando desde os casos mais simples ao mais singelos, afinal
educação de qualidade é um direito de todos.
De acordo com a autora para se realizar os desafios e
metas da rede educacional deve se direcionar, focar-se nos quatro
pilares da educação “aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser” (SANTOS, 1999, p. 92).
Porém é notado que a educação inclusiva se realiza através
da socialização e aprendizado, trabalho em equipe “condizentes
com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para
todos, em um ambiente educacional favorável” (BRASIL, 2006,
p.17).
Uma educação de qualidade para todos procura vários
fatores e a aceitação como a valorização das diferenças resgatando
valores e o respeito ao aprender e construir conforme a
Declaração de Salamanca (1994, apud BUOSI, 2012, p. 18-19):
[...] as crianças e jovens com necessidades educativas
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas
devem se adequar [...] elas constituem os meios mais capazes
para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma
sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos.
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2.1 - ASPECTOS HITÓRICOS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Os registros Históricos comprovam que vem a longo
tempo a resistência à aceitação social das pessoas com deficiência
e demonstram como suas vidas eram ameaçadas. Os dados
revelam essa evidência entre os romanos, no início da era cristã.
Como afirma (MISÉS,1977, p. 14) sobre os antigos fatos:
Nós matamos os cães danados e touro, ferozes,
degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém nascidos mal constituídos mesmos as crianças se
forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se
trata de ódio, mas da razão que nos convida a
separar das partes aquelas que podem corrompêlas.

Desde a antiguidade, sujeitos que apresentavam características
diferenciadas eram tratados com discriminação e também com
uma perspectiva discriminatória e marginalizante. Sociedades
como a Espartana e a Romana eram exemplos destas práticas, ao
promoveram o infanticídio e o abandono desses sujeitos.
Cabia aos anciões dessas sociedades examinarem os
recém-nascidos, no sentido de os avaliarem visualmente, a fim de
encontrarem defeitos que pudessem servir como motivo para as
práticas descritas acima.
Ambas as sociedades abandonavam bebês em covas, em
lugares distantes ou os afogavam na margem dos rios. Muitas
vezes, ainda, eram atirados de desfiladeiros. Você deve estar
pensando como eram cruéis estes povos, porém não se esqueça de
que naquela época o “culto ao corpo” - o modelo de homem era o
soldado- se fazia presente. (Fonseca,1989, p. 217), salienta que:
No passado, a sociedade desenvolveu quase
sempre obstáculos à integração das pessoas
deficientes.
Receios,
medos,
superstições,
frustrações, exclusões, separações etc, preenchem
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lamentavelmente vários exemplos históricos que
vão desde Esparta à Idade Média.

A literatura da Educação Inclusiva segundo Ferreira
(1994), registra a história do atendimento à pessoa com
necessidades especiais no mundo ocidental, incluindo o deficiente
mental, a partir de meados do século XIV, quando a questão da
diferença ou a fuga do padrão considerado normal vai passar da
órbita de influência da igreja para se tornar objeto da medicina.
Fonseca (1995) aponta os estudos de Jean Itard (17751838), na França, que foi considerado o pai da Educação
Inclusiva, que investiu grande parte de sua vida na recuperação de
Vitor (um menino portador de deficiência profunda). Com o
menino Vitor (o menino lobo), nasce talvez a primeira tentativa de
estudar e modificar o potencial cognitivo, desenvolvendo-se a
Itard o primeiro esforço e estudo sistemático de reabilitação de
uma criança diferente.
No inicio do século XX, mudanças significativas
ocorreram a partir dos movimentos dos pais, principalmente na
Europa e EUA, que buscavam melhores condições educacionais e
sociais para seus filhos, nascendo, assim, as Associações de Pais e
Amigos Excepcionais- APAES.
Com a movimentação da família dos sujeitos com
necessidades educacionais especiais, a área acadêmica também foi
atingida, tendo que rever conceitos teóricos e pesquisas existentes
na época que se geravam paradigmas e correntes epistemológicas
diferenciadas.
Desta forma, duas visões, acerca da deficiência tornaramse muito importantes para o desenvolvimento da Educação
Especial, principalmente nos anos 40 e 50. O primeiro movimento
centrava-se na visão Endógena, negando as possibilidades
interventivas, visto que nesta perspectiva a deficiência
encontrava-se no sujeito, algo interno que impossibilitava ao
sujeito aprender, desenvolver-se, etc.
Essa visão trouxe consigo a busca por uma identificação
precisa do distúrbio/deficiência, fazendo com que os testes de
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inteligência se propagassem. Os testes eram utilizados no sentido
de delimitar as dificuldades e capacidades dos sujeitos, destacando
suas incapacidades e promovendo a continuidade da discussão
entre causas endógenas e exógenas.
Um segundo movimento torna-se então presente, para
discutir e redefinir a perspectiva da incurabilidade do distúrbio
proposta pelo movimento anterior. Nasce aqui o movimento
Exógeno, destacando as questões sociais e educacionais presentes
na deficiência.
Centravam, assim, suas ações nas relações sociais e
culturais presentes no cotidiano dos sujeitos que apresentavam
alguma deficiência. Para estes, o ingresso dos sujeitos deficientes
na sociedade se fazia primordial.

2.2 - DECLARAÇÃO DE SALAMANCA

Devido à inquietação que a exclusão do portador de
deficiência causava nos países da Europa, e também para
reafirmar o direito da educação para todos, em 10 de junho de
1994. Representantes de 92 países de 25 organizações
internacionais realizaram a Conferência Mundial de Educação,
encontro patrocinado pelo governo espanhol e pela UNESCO,
conhecida na história da Educação como a Declaração de
Salamanca.
Um dos aspectos mais ressaltados durante as discussões
era o modo como o sistema educacional tem atuado, levando à
exclusão de uma grande parcela dos alunos. Os especialistas
revelaram que a inclusão dos grupos minoritários não é uma
decorrência natural do sistema de ensino, mas exatamente o
oposto. O sistema tende a excluir os alunos diferentes,
privilegiando os alunos considerados normais.
A Declaração de Salamanca partiu do seguinte
pressuposto:
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As escolas regulares com orientação para a
educação inclusiva, são meios mais eficaz no
combate às atitudes discriminatórias, propiciando
condições para o desenvolvimento de comunidades
integradas, base da construção da sociedade
inclusiva e obtenção de uma real educação para
todos. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,1994,
p.09)

Teve como objetivo fundamental apontar que:
A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível,
independentemente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que elas possam ter, conhecendo ou
respondendo às necessidades diversas de seus
alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade a todo a através de um currículo
apropriado, arranjos organizacionais, estratégias
de ensino, uso de recursos e parceria com as
comunidades.(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
1994, p.11)

A Declaração de Salamanca e a Política em Educação
Especial culminou em um documento das Nações Unidas,
intitulado “Regras Padrões sobre Equalizações de Oportunidades
para Pessoas com Deficiência”, o qual demanda que os Estados
membros assegurem que a educação de pessoas com NEE seja
parte integrante do sistema educacional, reafirmando o
compromisso para com a Educação para Todos,ao reconhecerem a
necessidade e urgência para providenciar uma educação para as
crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais
especiais (NEE) dentro do sistema regular de ensino.
Proclamaram (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, in
UNESCO, 1994, p.08) que:
- Toda criança tem direito fundamental à
educação, e deve ser dada a oportunidade de
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atingir e manter o nível adequado de
aprendizagem;
- Toda criança possui características, interesses,
habilidades e necessidades de aprendizagens são
únicas;
- Aqueles com necessidades educacionais especiais
devem ter acesso à escola regular, que deveria
acomodá-los dentro de uma Pedagogia na criança,
capaz de satisfazer tais necessidades;
- Escolas regulares que possuam tal orientação
inclusiva constituem os meios mais eficazes de
combater atitudes discriminatórias, criando-se
comunidades acolhedoras, construindo uma nova
sociedade inclusiva e alcançando educação para
todos; além disso, tais escolas provêm uma
educação efetiva à maioria das crianças e
aprimoram a eficiência e, em última instância, o
custo da eficácia de todo o sistema educacional.

Também na Declaração de Salamanca fica ressaltado que
os alunos com NEE deve receber apoio suplementar de que
precisam para assegurar uma Educação eficaz, apostando que a
Educação Inclusiva é a melhor forma de promover a solidariedade
entre os alunos especiais e aqueles considerados normais.

2.3 - INCLUSÃO E INTERAÇÃO
A Educação Inclusiva indica que todas as pessoas com
necessidades educacionais especiais sejam matriculadas nas
escolas regulares, baseando-se no princípio de educação para
todos.
Entretanto, devemos ser cautelosos, para não admitirmos
uma ideia falsa de escola democrática. Ela será democrática, à
medida que acolher a todos, integrar, educar, ensinar, respeitando
as diferenças e o desenvolvimento da capacidade do aluno em
aprender a aprender.
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2.3.1 - O PAPEL DA FAMÍLIA
O mundo da criança no útero materno é repleto de
sensações agradáveis, de aconchego, calor e movimento, ao
nascer, precisa se readaptar as novas circunstâncias, reage a luzes
fortes, ruídos intensos, manipulações bruscas, que causam
sentimento de angústia e desamparo. Ela sozinha não é capaz de
manter-se e desenvolver-se. Depende de sua mãe para os cuidados
básicos que garantem sua subsistência.
Estes cuidados consistem, não só em alimentação, higiene,
como também, carinho e proteção que contribuem, de forma
significativa, para o seu desenvolvimento emocional. É nos
cuidados básicos que a mãe dispensa ao recém-nascido que tem
início a relação mãe/filho.
A qualidade dessa relação determina as possibilidades de
um desenvolvimento global satisfatório e ajustado.
A criança precisa se sentir aceita e amada para que tenha
segurança em arriscar-se nos primeiros movimentos, rumo à
independência. As primeiras relações sociais que mantém á com
sua mãe e sua família.
Um clima saudável proporciona bom desenvolvimento
afetivo intelectual, físico e motor. Um ambiente hostil desorganiza
todo processo evolutivo e a formação da personalidade.
O papel da família é fundamental como facilitador das
aquisições dos padrões de postura e do movimento, na educação,
no desenvolvimento da inteligência e na organização da
personalidade, em todas as fazes do processo evolutivo da criança.

2.3.2 - O PAPEL DA ESCOLA
Escola é o estabelecimento público ou privado onde se
ministra sistematicamente, ensino coletivo. O ensino coletivo é,
portanto, pressuposto para ser "escola".
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Para não ser discriminatório a ter a coletividade como
público, deve ser o local onde estudam os alunos do bairro, da
comunidade, independentemente de suas características
individuais. Só assim a escola será o espaço adequado e
privilegiado da preparação da cidadania e para o pleno
desenvolvimento humano.
É urgente que a escola enfrente o desafio das diferenças e
possa assim colher os benefícios de ser um local acolhedor para
todos e, consequentemente ser "escola" de verdade.
A construção de uma escola de boa qualidade para todos,
deve, necessariamente envolver o desenvolvimento de políticas
escolares de aprimoramento profissional docente, com vistas a
prepará-los pedagogicamente para trabalhar com a pluralidade
sociocognitiva e experiencial dos estudantes, por meio de
enriquecimento de conteúdos curriculares que provocam a
igualdade, a convivência pacífica, a aprendizagem mútua, a
tolerância e a justiça social.

2.3.3 - O PAPEL DA SOCIEDADE.
A inclusão social é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade através de
transformações, pequenas e grandes, no ambiente, espaços,
equipamentos, aparelhos, utensílios, transporte e na mentalidade
das pessoas, inclusive, do próprio portador da deficiência. E então
poderemos dizer: Educação inclusiva, transporte inclusivo, lazer
inclusivo, etc. Ou ainda, educação para todos, transporte para
todos, lazer para todos.
A inclusão é uma proposta, um ideal. Se quisermos que a
sociedade seja acessível e que dela todas as pessoas possam
participar, em igualdade de oportunidades, é preciso fazer desse
ideal uma realidade a cada dia.
As ações de cada indivíduo, das instituições e dos órgãos
públicos, deve ser pensada e executada no sentido de divulgar os
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direitos, a legislação e programar ações que garantam o acesso de
todas as pessoas a todos os seus direitos. Sabe-se que mudar o
contexto de uma hora para outra é impossível.
Desejar uma sociedade acessível e se empenhar pela sua
construção não pode significar o impedimento de acesso das
pessoas com deficiência aos serviços atualmente oferecidos, pelo
contrário, deve-se manter o olhar no ideal, mas os pés na
realidade.
A inclusão envolve mudanças em todas as pessoas e é um
trabalho longo e desafiador. Igualdade de oportunidades é um
desejo de muitas pessoas para um futuro mais inclusivo.

2.3.4 - O PAPEL DO PROFESSOR.
O educador inclusivo precisa ter uma clara preocupação do
caminho que terá que percorrer para alcançar seus objetivos.
Se preocupar com a sociedade mais justa e democrática,
sabendo que assim ele poderá obter possibilidades e alternativas
para praticar a educação.
Este educador tem que estar ciente que é de extrema
importância para o desenvolvimento humano, as condições para a
formação educativa, isto é essencial.
Ele tem que ser responsável para garantir ao indivíduo o
direito à educação, não se preocupando apenas na transmissão de
conhecimentos, mas também o afeto, o calor humano e oferecer
uma escola e ensino de qualidade.
É importante se interessar e conhecer os procedimentos
pedagógicos atuais para avaliar as mudanças necessárias de
métodos e dos recursos específicos.
Tem que reconhecer ou procurar aprofundar na vida
pessoal, no ambiente familiar destes indivíduos para que possa
planejar as tarefas de ensinar, com mais profundidade e atenção,
só assim irá ocorrer a transformação, por menos que seja.
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Para que esta transformação se faz necessário que o
educador tenha uma boa formação e procure sempre estudar e
pesquisar para melhorá-la.
Este profissional deverá ter noção de ajustamento,
correção e reabilitação e para isto é muito importante que
promova sempre que necessário um atendimento multidisciplinar.
O educador deve ter a clara noção que, a partir do
momento que escolheu lidar com a conscientização de seu
sentimento de insegurança em relação ao conteúdo a ser
trabalhado com os alunos.
É uma missão, uma tarefa, mas uma grande esperança e
isso são o que o educador tem que ter.
Como afirma Alves (2005) os profissionais devem
perceber que eles podem ser o primeiro fator da inclusão ou não
dessa criança.

2.4 - VALORIZAR O DIREITO A EDUCAÇÃO NO CASO
DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
A Constituição Federal (1988) respalda avanços
significativos em se tratando da educação escolar de pessoas com
deficiência, elege como fundamentos da República a cidadania e a
dignidade da pessoa humana (art.1º, incisos II e III), como um dos
seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (art.3º, inciso IV).
Garante ainda o direito à igualdade (art.5º) e trata, no art.
205 e seguintes, do direito de todos à educação. Esse direito deve
visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A Constituição também elege como um dos princípios para
o ensino, a igualdade de condições de acesso e permanência na
escola (art.206, inciso I), acrescenta que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis
513

mais elevados de ensino, da criação artística, da pesquisa, segundo
a capacidade de cada um (art.208, V).
O acesso a todas as séries do ensino fundamental
(obrigatório) deve ser incondicionalmente garantido a todos.
Entretanto critério de avaliação e de promoção tem como base o
aproveitamento escolar e previsto na LDB - 1996 (art.24), dever
ser reorganizados, de forma a cumprir os princípios
constitucionais de igualdade de direito ao acesso e permanência na
escola, bem como aos níveis mais elevados do ensino, de acordo
com a capacidade de cada um.
Não adianta que todos os educandos tenham acesso a
escola, sem a garantia do prosseguimento da escolaridade, de
acordo com o nível que cada aluno é capaz de atingir. Ao
contrário do que alguns pensam não há inclusão quando a inclusão
da mesma é condicionada à matrícula
Infelizmente ainda não estamos caminhando para uma
inclusão, por vários motivos tais como negligência de alguns pais,
acomodação de alguns profissionais envolvidos e políticas
públicas.
Toda a escola deve atender aos princípios constitucionais,
não excluindo nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça,
sexo, cor, idade ou deficiência e com isso garantido a todos o
direito à educação e o pleno acesso à mesma.
Para os defensores da inclusão escolar seriam
indispensável que as instituições de ensino eliminassem velhos
paradigmas e adotassem novos métodos e práticas de ensino
adequados às diferenças individuais
de um modo geral,
favorecendo alternativas que buscam contemplar a diversidade
presente no dia a dia escolar, além de recursos humanos e
materiais, e também equipamentos especializados, para atender
de um modo geral as necessidades educacionais dos aprendizes,
com ou sem deficiência,
mas sem discriminação
(MANTOAN,1999,2001; FOREST,1985).
Não adianta o acesso de todos os educandos à escola, sem
garantir o prosseguimento da escolaridade, de acordo com o nível
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que cada aluno é capaz de atingir. Ao contrário do que alguns
pensam, não há inclusão, quando a inserção da mesma é
condicionada à matrícula.
A inclusão é uma inovação em favor de uma educação
mais humana e democrática, que implica em um esforço para que
as mudanças aconteçam e reestruturem as condições atuais
presentes nas escolas brasileiras, em especial, as de nível básico, a
qual se quer chegar, quando esta assume que as dificuldades
presentes no contexto escolar não são apenas dos alunos, mas
resultam em uma grande parte da maneira como o ensino é
ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada.
É necessário mudar essas condições de ensino vigente nas
maiorias das escolas, mas as mesmas enfrentam inúmeros desafios
para mudar o ensino nelas ministrado para atender as
especificidades dos educandos que por motivos peculiares não
conseguem acompanhar os colegas da turma.
Ao aproximar os alunos entre si, tratar as disciplinas como
meio de conhecer melhor o mundo e as pessoas que nos rodeiam e
ter como parceiras: famílias e comunidades no cumprimento de
seus objetivos, a escola estará se distinguindo em prol de um
ensino de qualidade, ou seja, capaz de formar pessoas, de acordo
com os padrões requeridos em uma sociedade mais evoluída e
humanitária.
Em se tratando de qualidade, é bom afirmar que são
espaços educativos de concentração de personalidades humanas
autônomas, críticas, sobre os quais as crianças aprendem a
valorizar as diferenças pela convivência com seus pares: pelos
professores, pelo ensino ministrado nas salas de aula pelo clima
sócio afetivo das relações estabelecidas em toda a comunidade
escolar, deixando de lado as tensões competitivas.
Escolas assim concebidas não excluem ninguém de suas
classes, de seus programas, de suas aulas, das atividades do
convívio escolar de uma forma mais ampla. São contextos
educacionais onde todos os alunos têm a possibilidade de aprender
a aprender, freqüentando uma mesma turma.
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Finalizando, embora possa assustar pelo grande número de
mudanças e pelo teor que cada um influi no processo educacional,
a inclusão é uma grande oportunidade para todos os envolvidos,
sejam eles: alunos, pais e professores demonstrar suas
competências, habilidades e responsabilidades diante deste novo
âmbito educacional e social. Portanto, a inclusão se faz vital para
melhorar as condições da escola formando gerações preparadas
para viver sem preconceitos e barreiras.

2.5 - AS ADAPTAÇÕES CURRICULARES: DE GRANDE
PORTE E PEQUENO PORTE
Seguindo diferentes níveis de atuação: nos sistemas de
ensino, no projeto politico-pedagógico e no planejamento do
professor.
Conforme o documento Adaptações Curriculares
(BRASIL, 2009, p.9) existem dois níveis de adaptações que
podem ser efetivadas: as adaptações de grande porte
(significativas) e as de pequeno porte (não significativas).
De maneira geral, as adaptações curriculares de grande
porte são úteis para atender à necessidade especial do aluno
quando houver discrepância entre suas necessidades e as
exigências do currículo regular, à medida que se amplia a
complexidade das atividades acadêmicas, no avanço da
escolarização.
As adaptações curriculares de grande porte são adaptações
significativas, estratégias que compreendem ações que são da
competência e atribuição político-administrativas superiores pois
exigem mudanças que envolvem ações políticas, administrativas,
financeiras, burocráticas. (GÓES, 2002, p. 57)
É essencial que a escola regular possibilite as mudanças
que forem fundamentais para atender às necessidades do aluno.
De acordo com a Cartilha de Adaptações Curriculares de
Grande Porte recomenda que tem de ter cuidados rigorosos antes
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de efetuar as adaptações significativas levando em questão:




a real necessidade do aluno;
a relação entre o nível de competência curricular
do aluno e a proposta curricular regular ;
o caráter processual do desenvolvimento humano e
da aprendizagem, permanecendo aberto para
subsequentes alterações nas decisões tomadas.
(BRASIL, 2009, p.18)

Sendo assim a realização de tais adaptações significativas
devem ter uma avaliação cautelosa do aluno, basear-se na analises
do ambiente escolar e familiar do aluno,ter o envolvimento da
equipe escolar durante o estudo e decisões sobre os procedimentos
em cada caso,ter registrado na ficha do aluno todas as decisões e
adequações efetuadas e "evitar, sempre, que as programações
individuais sejam definidas, organizadas e realizadas com prejuízo
para o aluno, ou seja, para o seu desempenho, promoção escolar e
socialização." (BRASIL, 2006, p.21)
A Cartilha sobre adaptações alerta que evite adaptações
curriculares de grande porte sem necessidades principalmente a
que envolvem a retirada de conteúdos, anulação de disciplina ou
de áreas curriculares complexas. (BRASIL, 2006, p.36)
Tem-se especialidades de Adaptações Curriculares de
Grande Porte, definidas pelos elementos curriculares nos quais se
agregam as categorias como adaptações de:

Acesso ao currículo que é de responsabilidade da políticaadministrativa no que se refere a criação de condições física,
ambientais e materiais para a escola e para as necessidades dos
alunos, como a compra de materiais e móveis adequados á sua
deficiência.Inclui também a capacitação continuada dos
professores e demais profissionais;


Adaptação de objetivos que visa a viabilidade de se
retirarem objetivos básicos ou incluírem objetivos específicos,
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complementares e/ou alternativos tudo para beneficiar o
convívio dos aluno com deficiência ao meio escolar;


Na adaptação de tem se a escolha de tipos de conteúdos ou
reestruturação da sequencia de conteúdos ou a retirada de
conteúdos acompanhando as adaptações sugeridas para os
objetivos educacionais. Dessa forma o docente poderá ter de
trabalhar com um plano básico para classe e versões um pouco
adaptadas desse plano de ensino para melhor atender as
necessidades especiais dos alunos (BRASIL, 2009 p.41);



Em método de ensino e da didática adaptar o método de
ensino as necessidades de cada aluno é um procedimento
fundamental na atuação profissional do educador de educação
regular e a especial (professor do AEE (Atendimento
Especializado
Educacional)
e demais
profissionais
especializados.Outra adaptação significativa é a decisão
política-administrativa é sobre a quantidade de alunos que
prevê de 25 a 30 alunos, sendo destes um máximo de 2 com
deficiência seria o ideal para uma sala. Dentro a essa categoria
encontramos o papel dos profissionais que devem atuar em
sintonia, tendo o professor de sala regular e professor do AEE
cooperação durante o processo de planejamento, aplicação de
conteúdos, avaliação e encaminhamentos para níveis
posteriores de escolarização;



A avaliação acontece por meio de um sistema continuo,
permitindo reajustes iguais ao plano do professor e suas ações
de ensino auxiliando as necessidades da criança em seu
desenvolvimento de aprendizagem.Saber que a oportunidade
de adaptar o sistema de avaliação para o aluno de acordo com
sua deficiência é uma forma para avaliar a aprendizagem do
educando com responsabilidade.



Adaptação de temporalidade são ajustes no tempo de
duração do aluno em uma serie/ciclo sem prejuízo quanto a
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sua idade, o importante é que o aluno com necessidades
educacionais especiais vivencie juntamente com seus pare.
(BRASIL, 2009 p.50)
As adaptações de pequeno porte não são significativas, são
modificações promovidas no currículo, pelo professor,
autorizando e promovendo a participação produtiva dos alunos
com necessidades especiais no processo de ensino aprendizagem
dentro da escola juntamente com seus colegas de sala.
Essas adaptações são decorrentes as necessidades dos
alunos e de responsabilidade do professor, sem depender de
autorização de seus superiores nas áreas políticas administrativa.
Para que as adaptações de pequeno porte atendam as
peculiaridades dos alunos o planejamento do professor deve ter:
organização o espaço físico da sua sala; seleção e adaptação de
materiais; planejamento das estratégias de ensino; diversificação
de metodologia para ensino e avaliação e flexibilização de tempo.
O professor também tem de: favorecer a comunicabilidade
e interação entre o aluno os colegas de sala e com as demais
pessoas da escola; a participação em atividades em grupo; estar
presente na aquisição de equipamentos e recursos materiais
específicos; utilizar de meios variados de comunicação no
momento de ensino, de aprendizagem e de também no momento
de avaliação e propiciar sentimentos de auto estima afastando a
ideia de fracasso.
As adaptações não significativas também ocorrem nas
categorias como em:
 adaptações de objetivos:que se atribuem a ajustes que o
educador deve fazer nos objetivos pedagógicos que
constam no seu plano de ensino,na condição de adaptá-los
as peculiaridade e condições dos educandos com
necessidades especiais;
 adaptações de conteúdos: "os tipos de adaptações de
conteúdos podem ser a priorização de tipos de conteúdo,
priorização
de
áreas
ou
unidades
de
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conteúdo,reformulação de sequência ou a eliminação de
conteúdos secundários acompanhando as adaptações
propostas para os objetivos educacionais"(BRASIL, 2009,
p.60).
 De acordo com a Cartilha de Pequeno Porte cabe ao
professor escolher "a ordem em que o conteúdo e suas
subdivisões são apresentadas"(BRASIL, 2009, p.64) e a
"prioridade" também é de escolha do professor diante das
necessidades especiais do aluno;
 adaptações de método de ensino e da organização didática:
é essencial o professor buscar por métodos de ensino que
beneficiam as necessidades especiais de cada aluno para
auxiliar na sua aprendizagem;
 adaptações do sistema de avaliação; é fundamental para
ajudar as necessidades especiais o processo de avaliação
por meio da modificação de técnicas ou instrumentos
utilizados(BRASIL, 2009, p.71);
 adaptações de temporalidade: o educador é quem organiza
o tempo das atividades conforme as necessidades especiais
de seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas e estudos apresentados ao longo desse artigo
mostram o quanto é complicada a vida de um portador de
deficiência. Pode-se afirmar que toda essa dificuldade teve sua
origem nos primórdios da história, quando a deficiência era
tratada como ação maligna e sobrenatural. Desde então, as
deficiências são vistas como algo ruim, encaradas com estranheza
e medo. Parece inacreditável, mas essa visão negativa ainda
perdura em pleno século XXI.
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A educação de alunos dentro das salas de aula comuns
nem sempre foi uma realidade. Como já citado nesta pesquisa, a
situação só começou a mudar com a Declaração de Salamarca,
que levantou questões importantes sobre a inclusão de portadores
de deficiências. No Brasil foi criado já no mesmo ano, 1994, o
documento Política Nacional de Educação Especial, que orienta a
educação dos deficientes. Porém, ao contrário do que se esperava,
esse documento não trouxe grandes avanços quanto a educação
inclusiva, mas reforça o atendimento desses alunos
exclusivamente no âmbito da educação especial.
Para comprovar tal fato, basta prestar atenção nas maneiras
como a sociedade lida com um portador de deficiência,
especialmente os portadores de deficiência intelectual. Em muitos
locais as pessoas portadoras dessa deficiência são consideradas
loucas, burras, ou simplesmente incapazes. É fato que muitas
ideias já caíram por terra, e muito já tem sido oferecido a essas
pessoas, mas é fato também que a humanidade não alcançou os
níveis ideais de igualdade e respeito.
Indubitavelmente, a vida ideal do ser humano passa pela
aquisição de conhecimento. A condição de ser humano está
diretamente relacionada com o direito ao saber. Por isso é tão
importante que todos tenham pleno acesso a educação de
qualidade. Daí a importância da escola.
É dentro da escola que a criança dá seus primeiros passos
em direção ao saber e cria seus primeiros laços de amizade. Os
conhecimentos adquiridos e experiências vividas dentro da sala de
aula serão com certeza levados para o resto da vida. Por isso, a
escola “carrega o peso” de se reinventar todos os dias, a fim de
atingir todas as expectativas sobre ela impostas. Isso porque o
público que ela recebe é extremamente variado e heterogênio,
abrangendo todos os tipos de cultura, cor, credo e situação.
Embora tudo já esteja previsto em lei, as escolas brasileiras
ainda estão atreladas a métodos antigos. A escola regular há
muitos anos segue formas tradicionais e conservadoras de ensinar.
Seus métodos têm o objetivo de levar o aluno a internalizar o
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conteúdo curricular pré-estabelecido, atingindo assim o
conhecimento.
Embora a legislação brasileira, pautada em todas as
resoluções internacionais, tenha garantido o atendimento de
alunos portadores de deficiências, a escola ainda não consegue
atender bem esses alunos. Os especialistas citados aqui sugerem
vários fatores como culpados, dentre eles a má formação dos
professores. A legislação assegura essa formação, mas não criou
meios para que ela de fato aconteça.
Por todos esses motivos, a escola inclusiva idealizada nas
leis não é uma realidade. Este artigo mostrou algumas das práticas
erradas que ainda são adotadas, tanto pelas escolas quanto pelos
professores. Por outro lado, foram mostradas aqui também
algumas práticas que, apesar de não serem tão novas assim,
podem revolucionar a maneira de ensinar os portadores de
deficiência. Dentre elas, podem-se destacar as salas de recursos
multifuncionais e o trabalho especializado oferecido dentro dela.
Conforme as práticas realizadas nas salas de recursos
foram explicadas, foi possível compreender que um aluno
deficiente é perfeitamente capaz de aprender. Com os recursos e
métodos corretos, este aluno aprenderá não somente os conteúdos
programáticos, mas a ser cidadão crítico, livre e construtor de seu
saber.
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RESUMO
Atualmente a inclusão se tornou um dos assuntos mais
discutidos na sociedade, entretanto, há algumas décadas atrás as
pessoas consideradas diferentes ou fora dos padrões normativos
eram excluídas e segregadas. Como forma de garantir a inclusão
das pessoas com deficiência na sociedade, foram criadas leis para
possibilitar o acesso dessas crianças em escolas regulares, sendo
assim, tais crianças ficam em um período na escola regular e no
contra turno em uma escola especial, tal iniciativa favoreceu o
processo de inclusão. Considera-se a educação inclusiva
fundamental para todos esses progressos conquistados, hoje ter
uma criança autista dentro de uma sala de aula, sendo incluída
com outras crianças consideradas “normais”, é um ganho enorme
para esse movimento. Portanto, a educação inclusiva vem
rompendo paradigmas jamais questionados em décadas anteriores,
como por exemplo, o isolamento dessas pessoas que eram vistas
somente pela sua particularidade, e através da elaboração dessa lei
essas pessoas hoje tem voz, tem direito, tem estímulos, tem
reabilitações, tem respeito, e, sobretudo, são vistos como sujeitos
de deveres e direitos.

Palavras-Chave: Inclusão. Aprendizagem. Desenvolvimento.
Educação.
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1- INTRODUÇÃO
A educação inclusiva surgiu como uma conquista dos
inúmeros movimentos que acreditavam que incluir crianças com
deficiência/transtorno em sala de aula traria resultados positivos
para o seu desenvolvimento e o estimularia para adquirir novas
habilidades, respeitando sempre o seu potencial e sua limitação.
Ainda percebem-se muitas barreiras nesse meio, e
principalmente alguns “boicotes” frente a movimentos que lutam
a favor dessa inclusão, entretanto devido ao número crescente de
diagnósticos de pessoas com deficiência ou transtorno, a temática
vem ganhando proporções midiáticas, e isso têm trazido inúmeros
benefícios, como por exemplo, a desmitificação e esclarecimento
dos transtornos para a sociedade, tal situação contribui para a
indignação, fiscalização e luta das pessoas para a efetivação das
leis já garantidas.
Frente a essa constatação o presente trabalho tem como
tema analisar o processo de inclusão da criança com transtorno do
espectro autista no ensino regular.
A presente investigação, portanto, parte do seguinte
problema de pesquisa: qual a importância do processo inclusivo
para a inserção da criança com transtorno de espectro autista no
ensino regular desde a educação infantil?
Aventa-se a hipótese de que para que seja realizado um
processo inclusivo eficaz da criança autista é necessário que se
tenha conhecimento sobre as questões comportamentais dessa
criança, para que se busque a melhor forma de realizar uma
aprendizagem que seja realmente efetiva, sempre levando em
conta suas limitações.
O objetivo geral do trabalho é mostrar a importância que a
educação inclusiva tem para que alunos com transtorno do
espectro autista possam frequentar a escola regular desde a
Educação Infantil.
O que justifica a escolha do tema é o fato do rótulo
autismo remeter a um conjunto bastante heterogêneo de
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individualidades, com níveis evolutivos e necessidades educativas
são bastante diferentes. mas é preciso considerar que, embora
exista uma alta correlação entre os níveis das pessoas autistas nas
diferentes dimensões, essa correlação não é, de modo algum,
perfeita.
Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, que
foi realizada através da leitura e do fichamento de obras que
abordam o tema, que se encontram referenciados no final do
artigo.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
Crianças autistas parecem ter grande dificuldade em reunir
informações para entender a essência do que está acontecendo ou
do que se espera dele. Essa dificuldade em entender a essência
aplica-se ao uso da linguagem pela criança, bem como à sua
compreensão de figuras, histórias, eventos e objetos.
Nas palavras de Willians e Wright (2008, p. 44):
Para as crianças com dificuldades relacionadas ao
espectro do autismo, sua própria linguagem pode
parecer tão confusa quanto os idiomas
estrangeiros para a maioria das pessoas. Quase
sempre isso acontece porque elas se esforçam
muito para entender a situação, visto que não
conseguem entender o significado.

A nosso ver, as crianças com autismo podem ter a
conclusão errada das coisas porque tem problemas em referir-se
ao contexto e detalhes, um em relação ao outro. Enquanto a
maioria das pessoas faz isso intuitivamente.
Quanto ao interesse em partes de objetos a criança autista
não vê o objeto como um todo, mas concentram-se em partes
individuais. Isto também está ligado ao fato de não entenderem a
essência, ou seja, a criança pode ver uma casa de bonecas com
529

uma série de portas, janelas e paredes e não a vês como uma casa
inteira em miniatura (FERNANDES, 2004, p. 54).
Dessa forma, a maneira como as crianças autistas veem o
mundo e, sobretudo, por que podem apresentar comportamento
diferente de outras crianças e pelo fato de que entender a essência
para eles é algo que não conseguem realizar.
O mesmo acontece quando lhes apresentam alguma figura,
certamente eles observarão apenas partes isoladas e se
concentrarão em algum detalhe minúsculo que lhe desperte o
interesse em vez de entender a essência ou o significado global.
Leboyer (2003, p. 131) destaca a questão das expressões faciais:
Quando as crianças estão crescendo, veem
diversas expressões no rosto dos outros e veem-nas
em um contexto com emoções associadas. Se não
podem entender o contexto nem as emoções, então
será difícil para elas guardar a expressão na
memória como sendo associada a emoções ou
contextos similares.

Portanto, o fato de isso acontecer também com as crianças
autista dificulta também a identificação e o entendimento de
expressões faciais individuais separadamente, por isso não se
lembram e nem reconhecem a expressão facial geral.
Como era de se esperar, os pais de crianças com espectro
autista costumam perguntar aos profissionais sobre o controle do
comportamento. Embora saibamos que o comportamento nos
transmite informações, mas com crianças com dificuldades do
espectro do autismo essa comunicação, em geral, não é
intencional, mas sim involuntária (RIVIÉRE, 1999, p.240).
Na verdade, frente ao exposto ousamos dizer que o
comportamento problemático de crianças com o espectro originase da frustração com o fato de o mundo não fazer o que elas
desejam. Além do mais se sentem o centro do universo e acham
que suas necessidades são primordiais ao ponto de não terem
conhecimento das necessidades alheias.
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Leboyer (2003, p.73) relata que várias crianças com
perturbações do espectro do autismo exercem grande poder em
casa porque estão acostumadas a comandar o que acontece e
quando.
Em geral, isso ocorre em consequência de vários fatores
que embora seja compreensível, pode levar ao comportamento
estagnado, o que acaba atrasando o desenvolvimento infantil:
Os pais acreditam que pelo fato de crianças autistas não
entenderem o que se espera delas, devem ter permissão para fazer
o que querem; os pais acreditam que nenhuma estratégia funciona
e, portanto, podem deixar os filhos fazerem o que desejarem; pais
e familiares sentem pena das crianças que apresentam essa
perturbação e, assim, dão-lhes o que desejam o tempo todo; os
pais ficam exaustos ou deprimidos, ou ambos, porque o
comportamento de crianças autistas é incessantemente difícil.
É natural que as famílias queiram que seu filho seja um
adulto capaz de ocupar um lugar na sociedade. Essa motivação
costuma ser um bom ponto de partida para pensar em metas à
medida que a criança cresce.
É crucial ajudar as crianças e adolescentes autistas a
aprenderem comportamentos sociais aceitáveis e a evitarem
comportamentos que ajam contra suas perspectivas futuras. Nesse
sentido a escola tende a tornar-se verdadeira aliada dos pais
contribuindo e cumprindo seu papel de desenvolver e inserir essas
crianças no convívio com grupos maiores.

2.1 HISTÓRICO DO ESPECTRO AUTISMO
De acordo com Alves e Guareschi (2011, p. 275), o
espectro do autismo diz respeito a uma condição que varia quando
à apresentação clínica do quadro, ou seja, a forma como ele
apresenta em cada criança, variando de caso para caso. A
terminologia espectro sugere que as causas podem ser as mais
variadas possíveis, fato esse que faz com pesquisadores do mundo
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todo ainda busque identificar a etiologia precisa do autismo. O
espectro do autismo refere-se a sujeitos que podem variar quanto
ao grau de inteligência, de um comprometimento profundo a faixa
das altas habilidades. Alguns falam pouco ao passo que outros
falam muito. Muitos deles usam maneirismos, estereotipias, como
por exemplo, ficar rodando em um mesmo lugar. Outros usam
essa energia para a busca intelectual de fatos e informações sobre
questões nada comuns.
Compreendemos que os autistas possuem personalidade e
características próprias, e que estas características os diferenciam
de outras pessoas, podendo partir de atos simples até os mais
complexos.
De acordo com Pereira (1999, p. 15), o ASD (Autistic
Spectrum Disorder – Distúrbios do Espectro do Autismo) é um
distúrbio do desenvolvimento que normalmente surge nos
primeiros três anos de vida. Não é algo que a criança contrai e
nem é causado pelos pais, é uma condição que chega à
adolescência e à vida adulta, embora todas as crianças continuem
a fazer progresso no desenvolvimento. Os sintomas variam em
teor e gravidade, de acordo com a idade. Crianças com ASD
podem ter amplitude de temperamento e QIs, todas as crianças
com ASD continuarão a progredir. A maioria dos especialistas
tem prazer em explicar aos pais o processo de avaliação e
diagnóstico. Se você tiver alguma dúvida, não tenha medo de
perguntar ou expressar suas discordâncias. O objetivo é sempre
finalizar uma avaliação que dará informações para ajudá-lo a
ajudar seu filho.
Percebemos a necessidade de buscar referências e
embasamentos teóricos para garantir as pessoas que tem a
Síndrome do Autismo um caminho correto e que possam dar
meios para uma vida com qualidade.
O termo Autismo é grego e indica (autos), estão
escondidas em si mesmas. Em 1943, Léo Kanner (apud Pereira,
1999, p. 32) descreveu sob o nome Distúrbios Autísticos do
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Contato Afetivo, um quadro caracterizado por: Autismo extremo,
Obsessividade; Estereotípicas; Ecolalia.
Cremos que toda Síndrome é estudada e avaliada por
muitos estudiosos, e que geralmente um estudioso envolve-se
mais que o outro, pelo empenho de realizar um estudo bem
completo e instrutivo.
O espectro Autista é um contínuo, não uma
categoria única, e apresenta-se em diferentes
graus. Há nesse contínuo, os transtornos globais
do desenvolvimento e outros que não podem ser
considerados como Autismo, ou outro TGD
(Transtorno Global do Desenvolvimento), mas que
apresentam características no desenvolvimento
correspondentes a traços presentes no autismo.
São as crianças com espectro Autista.
(SCHWARTZMAN, 2010, p. 17).

Observamos que os vários graus da Síndrome de Autismo
podem variar a vida e dar novos rumos a esta pessoa com a
Síndrome do Autismo, enquanto um autista de grau leve pode ter
uma vida extremamente útil, o autista de grau severo pode ter
comprometimentos no seu desenvolvimento.
De acordo com Stainback (1999, p.98), o principal sintoma
do autismo é o isolamento. Suas características principais são
distúrbio de contato físico, atraso na linguagem e comunicação,
gestos esteorotipados e boa memória.
Compreendemos que o estudo das características envolve
muita atenção e demanda de tempo para que possa ser realmente
classificado e mantido como características referentes à
determinada Síndrome.
Além de seus conhecimentos teóricos, a fim de
fazer um diagnóstico, os especialistas concentramse em fatores específicos, eles precisam ter certeza
de que a criança ou jovem tem um conjunto de
problemas essenciais associados à ASD. Os
problemas essenciais são claros em todos os
contextos, em casa e na escola ou no berçário. Os
533

problemas essenciais são suficientemente graves.
Não há outras explicações para as dificuldades.
(WILLIAMS E WRIGHT, 2008, p.17).

Todo diagnóstico deve estar muito bem embasado e claro,
para que os demais especialistas possam atuar de forma a
colaborar na evolução de um portador de Síndrome ou de
dificuldades.
Esse conjunto de sinais foi por ele visualizado como uma
doença específica relacionada com fenômenos da linha
esquizofrênica. O trabalho, em 1956, continuou descrevendo o
quadro como uma psicose, referindo que todos os exames clínicos
e laboratoriais foram incapazes de fornecer dados consistentes
associados com sua etiologia, e insistiu em diferenciá-lo dos
quadros deficitários sensoriais como, a afasia congênita, e dos
quadros ligados às oligofrenias, novamente considerando-o uma
verdadeira psicose. (Kanner, 1956 apud Pereira, 1999, p. 38).
Muitas características se parecem e podem confundir com
outras Síndromes, mais um estudo bem feito e com base em mais
de um exame pode detectar com clareza o que realmente pode ser.
A partir das definições de Kanner, surgiram alterações
significativas no nível de compreensão da psicopatologia
subjacente à síndrome autista. Pereira (1999, p. 23) faz alusão às
grandes alterações que foram sendo introduzidas, estando,
portanto baseadas, uma destas encontra-se relacionada com o fato
de assumir o autismo uma perturbação pervasiva do
desenvolvimento,
caracterizadas por
três grupos de
comportamentos com diversas expressões:
Perturbações na comunicação, não tendo uma
comunicação clara, sem interrupções sem ruídos e
no jogo imaginativo; Interesses e atividades
restritas,
repetitivas
manifestações
comportamentais apresenta-se na vida do
indivíduo autista desde o nascimento até 36 meses
de idade; Desenvolvendo-se de forma distinta do
que é considerado normal para todas as crianças
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confundindo-se com debilidade. (PEREIRA, 1999,
p.23).

A importância e a continuidade de um aprofundamento
sobre a Síndrome do Autismo, pois na nossa atualidade é
imprescindível dar qualidade de vida aos portadores de quais quer
que sejam as síndromes.
A referência histórica de Kanner faz da síndrome autística
uma maneira mais ou menos específica de estar no mundo e aí
formar relações atípicas, caracterizando a ambigüidade e a
diferença das duas abordagens e mesmo da avaliação diversa que
permite enquadrarmos crianças diferentes.
Ainda que crianças com autismo apresentem maior
probabilidade de ter pouca inteligência, algumas
são inteligentíssimas. Da mesma maneira o
temperamento de crianças com ASD podem diferir
radicalmente. Algumas são muito tranqüilas, ao
passo que outras são voluntariosas. O termo ASD
(Distúrbio do espectro do Autismo), não é um
diagnóstico único. (WILLIAMS e WRIGHT, 2008,
p.20)

Entendemos que todos os seres humanos são capazes de
aprender, cada um com sua própria capacidade e que se baseando
nisto que entendemos que a aprendizagem passa por vários
momentos que ao ser respeitado ele pode ser rico em
conhecimentos para todos.
2.2 DEFINIÇÕES E CAUSAS E DIAGNÓSTICOS
De acordo com Alves e Guareschi (2011, p. 280), o
autismo se revela antes dos três anos de idade, podendo apresentar
indícios já no primeiro ano de vida da criança, quando os pais
percebem que a linguagem não se desenvolveu. O diagnóstico
poderá ser feito por médicos, psiquiatras infantis e neuropediatras,
buscando sempre a interdisciplinaridade com psicólogos,
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professores e demais profissionais que se ocupam da criança. Para
a detecção do autismo, alguns especialistas, aplicam um
questionário conhecido como CHAT (checklist for autism in
todlers) é um instrumento que interroga sobre o jogo social, o
Jogo simbólico, o apontamento protodeclarativo.
Os autistas apresentam, para Castanedo (2007, p. 5), não
só déficit na aptidão social, na comunicação, mas também eles
podem ser extremamente dotados nas suas aquisições acadêmicas
e intelectuais, ou seja, um indivíduo autista pode apresentar um
alto desenvolvimento relacionado à área de cálculos ou música,
podendo também apresentar um grande atraso em outras áreas.
Aprendemos que todos os seres humanos têm alguma
aptidão e os autistas não são diferentes e que possuem capacidade
de ir além daquilo que deles se esperam.
De acordo com Alves e Guareschi (2011, p. 277), a forma
encontrada pela criança de através de incessante repetição de uma
atividade, por exemplo, fazer com que as coisas não mudem de
lugar, nem sejam substituídas, o que poderia lhe causar ansiedade
e confusão pelo fato de não as encontrarem no lugar em que
estavam. E esta dificuldade poderá ser entendida em função de
que seu mundo simbólico e imaginativo é precário. Sendo assim,
torna-se difícil para ela compreender que as coisas mudam de
lugar, mas continuam sendo as mesmas coisas, por este motivo,
fala-se que os autistas resistem a alterações da rotina.
Com relação aos sentidos de ser humano, diz que
olfato, tato, paladar, defendem que os autistas
apresentam certos tipos de alterações como usálos de maneira estranha, lambendo superfícies, ou
até eles próprios; outra característica seria
também a ausência de dores, calores, frio, sempre
apresentam dificuldade a localizar a fonte de
desconforto. (CASTANEDO, 2007, p. 6).

É importante o educador entender as alterações que um
autista possui, para assim melhorar sua prática pedagógica,
recorrendo aos seus próprios meios para poder entrar em contato
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com o autista em seu mundo e poder estabelecer um
relacionamento.
De modo geral, para Kanner, (1943, p.244 apud Pereira,
1999, p.59), as primeiras características estão na parte de
comunicação, relacionamento social e atividades lúdicas. Os
aspectos cognitivos, a inabilidade é uma das maiores dificuldades
das crianças autistas, para generalizar as coisas geralmente quando
elas se deparam com certos tipos de situações, elas não vão saber
como agir, mas o que complica é o fato de se caso surgirem
situações parecidas, elas não vão saber como aplicar as suas
experiências como um todo. Portanto surge a vulnerabilidade e o
perigo, isso significa ser impossível ensinar às crianças autistas a
terem essa capacidade adaptativa para todas as alterações e
variações que elas vão enfrentar no decorrer da vida.
Percebemos que os aspectos cognitivos são fatores que os
educadores prestam muita atenção e que através dele buscam
transmitir o conhecimento e a aprendizagem.
Segundo Asperger (1994 apud Pereira, 1999, p.60), é
possível encontrar com regularidade distúrbios de atenção para os
estímulos anteriores, prejudicando o desempenho na escola. Eles
parecem seguir e acreditar nas suas próprias idéias e não gostam
de compartilhar e nem serem distraídas de seus pensamentos.
Compreendemos que as particularidades de todos devem
ser respeitadas e que todos podem aprender algo nesta vida.
De acordo com Kanner, (1943, p.245 apud Pereira, 1999,
p.61). Os autistas tendem a ser estimulados pela inércia. A maioria
da estimulação com ambiente, insistência e perseverança. Isso
explicaria o fato de os indivíduos autistas terem o seu
desenvolvimento ocorrendo uma ligeira mudança nestas formas de
apego intenso, que por vezes se orientarão para interesses mais
cognitivos que nos períodos anteriores, sobretudo sensoriais.
A estimulação é sempre o início e o caminho da
aprendizagem seja para qualquer criança normal ou portadora de
síndromes.
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A conduta social é sustentada e elaborada por
processos cognitivos superiores. Compõem a
Cognição Social a compreensão dos próprios
sentimentos e ações e sua correspondência nos
indivíduos da mesma espécie, bem como o
reconhecimento de como as outras pessoas se
sentem. (BELISÁRIO FILHO E CUNHA, 2010, p.
29).

Com relação ao desenvolvimento psicomotor, há
manifestações tônicas posturais e psicomotoras, exemplo bem
claro, é com relação quando a mãe se aproxima geralmente a
criança autista não estende os braços para ser pego no colo, o que
torna notório sua hipotonia. Isso tem relação com o
desenvolvimento cognitivo do sujeito.
Para Belisário Filho e Cunha (2010, p. 29), o córtex préfrontal encontra-se diretamente implicado no desenvolvimento da
Cognição Social e, portanto, na conduta social. O estudo de
pacientes lesionados revela que pacientes com lesão pré-frontal
têm dificuldades na tomada de decisões e no raciocínio social. A
cognição social, a função executiva e a teoria da mente estão
mutuamente relacionadas. A conduta social pressupõe
antecipação, flexibilidade, destinação de significados e objetivos,
próprios da função executiva. Da mesma forma, é preciso inferir
processos mentais, pensamentos, intenções e emoções nas outras
pessoas, para sustentar uma conduta social eficaz, que tem relação
direta com o que vimos em relação à teoria da mente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da relevância social, econômica e cultural que
assume a educação de um autista nos dias atuais na educação
infantil, todos os meios que possam ser utilizados, pelas escolas e,
sobretudo pelos docentes, na inclusão.
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Em nosso trabalho, procuramos estabelecer quais as
necessidades, dificuldades e os meios de melhor transmitir
conhecimentos inerentes a um autista.
O autismo é um transtorno do desenvolvimento que causa
certo fascínio e desperta nosso interesse, muito se fala que estas
crianças vivem em mundos próprios, despovoado de personagens,
um mundo que o outro ser não tem acesso.
Há várias controvérsias sobre o autismo, como vários
sistemas de classificação ou campos teóricos. Devido ao acúmulo
de conhecimentos produzidos por pesquisadores diferentes em
diferentes partes do mundo.
O autismo também é conhecido como autismo clássico,
síndrome autística típica, transtorno autista, autismo infantil,
autismo infantil precoce, como também autismo atípico, que
difere do autismo clássico, pois é um quadro que aparece depois
dos três anos e a criança poderá não apresentar déficits no âmbito
das integrações sociais e na linguagem, bem como se observa a
inexistência de comportamentos repetitivos e estereotipados.
Confirmamos, pois, diante dos estudos realizados acerca
de educação de um autista, ser riquíssimo, tornando-se um
material didático muito proveitoso para aprender e transmitir os
conhecimentos adquiridos.
O espectro do autismo refere-se a sujeitos, que podem
variar quanto ao grau de inteligência, de um comportamento
profundo a faixa de altas habilidades. Alguns falam pouco ao
passo que outros falam muito, o espectro autismo envolve uma
patologia que varia amplamente em seu grau de seriedade, porém
mantêm em comum certos sintomas característicos, como
dificuldade de interação social, de comunicação e
comportamentos repetitivos padronizados.
No entanto, enfatizamos a necessidade de o educador
conhecer a fundo as necessidades e os métodos de alfabetização
de pessoas do espectro autismo.
Em reforço a essas considerações, vale frisar que nossa
pesquisa não esgota o assunto, pois ele pode desdobrar-se em
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pesquisas de maior fôlego, que exijam maior tempo de consulta
teórica sobre a relação aprendizagem e transmissão de
conhecimento, além da pesquisa meramente bibliográfica: tais
como pesquisa de campo e pesquisa-ação, a fim de se
confrontarem os pressupostos teóricos com os dados empíricos
coletados na vivência em sala de aula.
Todavia em que pesem as limitações de nosso trabalho, ele
tem a virtude de apontar caminhos a futuros pesquisadores, além
de servir de referencial teórico inicial para e o reconhecimento do
espectro autismo.
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RESUMO
A maternidade humana é envolta em vários mitos, um
deles é aquele que torna obrigatória e compulsória à mulher pelo
fato de ser do sexo feminino. Essa perspectiva tem mudado com o
decorrer do tempo e permeia muitas das discussões dos papéis e
das relações de gênero atualmente. Nessa perspectiva este artigo
discute à luz de alguns teóricos da área de história e psicologia o
feminino enquanto categoria histórica e culturalmente construída,
abordando o feminismo como divisor histórico na luta pela
equidade entre os sexos e a maternidade como uma questão de
escolha e não de condição inerente ao gênero, tendo em vista
principalmente a demanda atual das mulheres que optam em não
ser mães.
Palavras-Chave: Mulher, Maternidade, Feminismo e Cultura.

ABSTRACT
The maternity human being is envolta in some myths, one
of them is that one that becomes obligator and obligatory the
woman for the fact of being of the feminine sex. This perspective
has changed with elapsing of the time and permeia many of the
quarrels of the papers and the relations of sort currently. In this
perspective this article argues to the light of some theoreticians of
the area of history and psychology feminine while the culturally
constructed historical category and, approaching the feminism as
dividing description in the fight for the equity between the sexos
and the maternity as a question of choice and not of inherent
condition to the sort, in view of mainly the current demand of the
women whom they opt in not being mothers.
Word-Key: Woman, Maternity, Feminism and Culture.
*Dulcilene Ribeiro Soares Nascimento é PHD e Doutora
em História, Mestre em Ciência Política, Cidadania e
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INTRODUÇÃO
O conceito de gênero surge em um momento onde as
teorias sociais e as diferenças sexuais vão sendo elaboradas. A
ideia de igualdade de direitos entre os sexos é o motor desse novo
conceito questiona se a subordinação da mulher não é justa nem
natural, como se chegou a ela e de que modo ela se mantém?
Por relações de gênero entendem-se as relações sociais
entre homens e mulheres e como são constituídas
hierarquicamente e como podem ser entendidas em forma de
poder e dominação. Diferencia-se de sexo porque este se refere às
diferenças anátomo-fisiológicas existentes entre homens e
mulheres, enquanto esse se refere à maneira que as diferenças
entre homens e mulheres vão sendo formatadas nas diversas
sociedades e tempos históricos. (SCOTT, 1990).
Sendo assim, gênero se realiza culturalmente por
ideologias que tomam formas específicas em cada momento
histórico e tais formas estão associadas a apropriações políticoeconômicas do cultural que se dão como totalidade em lugares e
períodos determinados. Este enfoque é uma contribuição do
marxismo visando tirar da discussão de gênero, a visão de que a
maldade natural do homem é que subordina a mulher. “Gênero
deve ser entendido como elemento constitutivo das relações
sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como
sendo um modo básico de significar as relações de poder.”
(SCOTT,1990).
Segundo a historiadora francesa Françoise Thébaud (apud
SCHIMDT 2004), A entrada do conceito de gênero produz um
impacto positivo, já que tende a promover a superação de
dicotomia (mulheres vítimas/ mulheres rebeldes, dominação
masculina versus opressão), evitando riscos de uma literatura
feminista e não uma literatura feminina. Ainda segundo Thébaud
o conceito de gênero proporciona um olhar relacional que situa no
centro da interrogação histórica as relações entre os sexos. Esse
olhar possibilitou principalmente a violência entre gêneros.
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A teoria de gênero, segundo alguns historiadores, vem
aprimorar a teorização, com o intuito de aprimorar o debate das
relações que tecem a nossa teia social. Desde a proposição do
sistema sexo/gênero por Gayle Rubin em 1970, as políticas
feministas vem demonstrando que ainda reside no corpo feminino
a principal arena na luta pelo pátrio poder e que apesar de toda a
contemporaneidade do tema, destaca-se essa subordinação
histórica.
Essa subordinação, no caso do Brasil, fruto do
patriarcalismo colonial deixou sequelas, que vão desde uma
timidez no que se refere à atuação e tomada de posição frente ao
seu espaço na sociedade, até a subjugação sexual pelo chamado
sexo forte.
Atentos a esse paradigma esse artigo discute a
gênese do conceito de gênero, o conceito de androcentrismo, a
subalternização feminina e o papel do feminismo em prol de uma
igualdade entre gêneros e a maternidade como um dos fatores de
subjugo da mulher.
Trata-se aqui de uma pesquisa bibliográfica que
indutivamente leva o leitor a concluir como se construiu o
conceito de maternidade para além do elemento biológico e
reprodutivo.

2. A MULHER E A HISTÓRIA
Nos registros literários, percebe-se a mão do homem
delimitando o que escrever, o que pensar e o que dizer. Em um
dos artigos pioneiros no sentido de mapear as “Características da
história da mulher no Brasil”, escrito por Maria Beatriz Nizza da
Silva, a autora afirma:
Não temos acesso direto ao discurso feminino
senão tardiamente no século XIX e até então temos
de nos contentar em conhecer os desejos, vontades,
queixas ou decisões das mulheres através da
linguagem formal dos documentos ou petições,
manejada pelos homens. A linguagem masculina
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dos procuradores e advogados sobrepõe-se,
deformando-a, a uma linguagem feminina original
e inatingível. (GOTLIB 1988 apud MUZART
:2003, pag.15).

Alguns textos, reunidos pela historiadora Miriam Moreira
Leite (2004) referem-se ao isolamento da mulher no meio
doméstico, se mulher branca; e aos vários ofícios que exercia, se
mulher negra. Realçam, em ambos os casos, pelo menos em início
do século XIX, o baixo rendimento cultural, já que não tinham
acesso à educação que lhes garantisse a leitura e a escrita.
Acerca da formação afetiva e sexual das jovens, no início
do século XIX, a tradição romântica que surge em substituição à
libertina do século anterior, des-sexualiza a mulher, reinterpreta a
literatura do século anterior, sublimando o erotismo de suas
representações.
Só as prendas domésticas, os trabalhos religiosos e a
subserviência ao homem ocupavam seus afazeres, mesmo nas
classes mais abastadas. Quando as mulheres do mundo já se
comunicavam, através, por exemplo das cartas e das
correspondências das mulheres de salões, a mulher brasileira
estava fechada em casa, vivendo a vida das senhoras de fazenda,
da senhora da casa-grande, aprisionadas. Viviam em completo
estado de servidão.
Só a partir de 1827 aparece a primeira legislação
assegurando a mulher os estudos elementares, embora isso não
tenha assegurado definitivamente a inserção dessas no ambiente
cultural, mas já era comum encontrar mulheres que escreviam,
inclusive em várias línguas, o que não deixa de entrever a baixa
qualidade de sua educação em relação ao homem, principalmente
se leva-se em consideração o tempo que as mulheres ficavam na
escola (geralmente até os 14 anos, quando saíam para casar).
A educação que lhes dão, limitada a um conhecimento
sofrível de Francês e Música, deixa-as na ignorância de uma
multidão de questões gerais; o mundo dos livros lhes está fechado,
pois é reduzido o número de obras portuguesas que lhes permitem
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ler, e menor ainda o das obras a seu alcance escritas em outras
línguas. Pouca coisa sabem da história do seu país, quase nada da
de outras nações, e nem parecem suspeitar que possa haver outro
credo religioso além daquele que domina no Brasil.(…) Em suma,
além do círculo estreito da existência doméstica, nada existe para
elas. (AGASSIZ,1865).
Assim figura da mulher sempre passou por transformações
significativas na sociedade, passando de coadjuvante a importante
protagonista social. Historicamente, faz-se necessário uma breve
reflexão sobre as origens do tratamento da mulher.

2.1. ANDROCENTRISMO, UMA QUESTÃO CULTURAL
Conforme França (2011), (ARAÚJO, OLIVEIRA,
ALMEIDA, 2009). MENDES, 2014) O Androcentrismo é
definido como a supremacia do sexo masculino sob o sexo
feminino e assim como outros “centrismos”, tem sua origem,
existência e finalidade construídos e localizado histórica,
culturalmente na sociedade, sendo que em algumas culturas é
mais presente que em outras. Na sociedade brasileira
historicamente patriarcalista este androcentrismo tem proporções
em todos os setores e na educação encontra ressonância ainda que
diante de tatos discursos de igualdade e inclusão de gêneros
comuns atualmente.
Ao abordar gênero como uma construção histórica, social,
política e cultural, considera-se que as relações sociais
estabelecidas e os papéis atribuídos a homens e mulheres são
formados, instituindo diferenças que geralmente são
classificatórias, deixando sua marca em cada momento histórico.
De acordo com França (2011, p. 302)
[...] acreditarmos que nossa identidade de gênero e
sexual é construída de maneira hierárquica e são
pequenos gestos e atitudes cotidianas que reforçam
esta hierarquia como hegemônica e natural. A
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tendência quase universal de se reduzir a raça
humana ao termo "o homem" é um exemplo
excludente que ilustra um comportamento
androcêntrico.

Nesse sentido toda a construção hierárquica tem
historicamente na maioria das sociedades, o homem enquanto
ponto de referência. Surgem assim os “centrismos’ que como o
próprio termo induz trata-se de exageros em termos de idéias e
comportamentos que geram fanatismos e divergências.
Meninas e meninos adquirem características e atribuições
aos apreciados papeis femininos e masculinos. “São levadas (os) a
se identificarem com padrões do que é feminino e masculino para
em seguida, melhor realizarem estes papeis” (ARAÚJO,
OLIVEIRA, ALMEIDA, 2009, p. 3).
Entender nesse contexto cultural esses papeis e
contextualizar essas ocorrências de disparidades entre os papéis
torna-se objeto atualmente de uma série de discussões que
culminam na questão da atitude androcêntrica comumente
denominado machismo e que vem localizada através do tempo e
da história.
Partindo da concepção bíblica sobre a criação dos
primeiros seres humanos, Adão e Eva, observa-se que a mulher,
naquele contexto já é tratada naturalmente como uma criminosa,
pecadora, uma vez que foi ela a única culpada pelo pecado
original. Essa concepção foi amplamente difundida pela sociedade
judaica por muitos e muitos anos e copiada por outros povos.
(NASCIMENTO, 1997, p. 82).
Na época Medieval, a mulher passa a ser vista como a
sedutora, perigosa e carnal. Esse período é historicamente
marcado pelo poder da Igreja Católica e por uma sociedade
literalmente patriarcal, onde se observa a condição totalmente de
submissão e reclusão feminina, reclusão esta, que se estendia da
casa paterna ao seu próprio lar. Observa-se:
(...) para muitos autores, estaríamos falando de uma
época histórica na qual as mulheres estavam
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obrigadas a circular exclusivamente na esfera
privada. E, ainda assim, estaríamos falando de uma
circulação somente permitida dentro dos limites da
casa paterna, da casa marital ou do convento
(NASCIMENTO, 1997, p. 85).

A mulher medieval é aquela que está reclusa ao seu
próprio lar principalmente para exercer a maternidade e as
atividades domésticas, (MENDES, 2014). Estas frequentemente
estavam sobrecarregadas com as tarefas do lar, e por isto se
encontravam excluídas do convívio religioso e social, tanto no que
toca na frequência à própria igreja, quanto aos eventos e
festividades, o que apenas reforçou o pensamento da mulher
pecadora, já que esta era indiretamente impedida de exercer a sua
religiosidade como a figura masculina exercia.
Sua função principal era procriar, de preferência, gerando
filhos homens os quais daria continuidade ao nome da família. Se
desse à luz a uma menina, mais uma vez, a culpa era da mulher. A
submissão da mulher medieval era tamanha, que muitas
chamavam seus maridos de “senhores”.
Na Idade Moderna, por volta do século XVIII, a figura
feminina exercia uma outra função na sociedade: a de ama de
leite. As amas de leite eram, muitas vezes, obrigadas a
abandonarem seus próprios filhos para alimentar os filhos bebês
dos nobres. Existiam ainda outros ofícios específicos para as
mulheres como parteiras, tecelãs e confecções de artigos de pano.
Na contemporaneidade o movimento de mulheres pela
restauração da cidadania sofre a influência das idéias feministas e
nisso o movimento cria duas vertentes: um voltado para os
problemas de âmbito mais geral, os problemas do país como um
todo, e o outro voltado para os problemas específicos das
mulheres além da área econômica, as questões de sexualidade,
direitos reprodutivos, aborto, planejamento familiar, enfim, esse
último acusado de alienado dos problemas nacionais.
(NASCIMENTO, 2018).
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Nos anos 70 e 80 somava-se à luta pela democracia no país
a luta contra a desigualdade de gênero, intensificando os atritos
com aqueles que além de negar a especificidade das condições
femininas, negavam a relevância do problema considerando-o
como preocupação burguesa made in Europa. Em uma sociedade
extremamente patriarcal e machista essa visão teve um efeito
devastador sobre o movimento que passou a ser encarado como
supérfluo. (NASCIMENTO, 2018). Ainda assim em pleno século
21 as mulheres veem seus direitos adquiridos sendo mantido à
duras custas e apesar dos pequenos avanços, vivem diariamente
buscando mostrar a sua equiparação com o homem e em terreno
de conflito constante.

2.2 O IDEAL FEMINISTA
A emancipação da mulher está diretamente ligada às
conquistas femininas, as quais, sempre buscaram que mulheres e
homens compartilhassem o poder na sociedade em igualdade de
direitos e deveres. Ressalta-se que o sexo feminino sempre esteve
inferiorizado também na esfera jurídica No passado, a população
feminina brasileira era fortemente coagida pela influência social,
inclusive ditando normas para sua existência na vida privada, em
que sua própria sexualidade era contestada em plenos anos 60 e 70
(SCHWARTZ, 2006).
Destarte, é preciso esclarecer que o feminismo, enquanto
movimento, possui um caráter humanista que busca a legitimação
da mulher como “um ser que tem o direito de controlar a própria
vida e de construir uma sociedade mais democrática e humana”
eliminando o sistema de desigualdade de gênero que ainda
persiste atualmente. (FUJISAWA, 2006 p. 26).
Uma sociedade machista ignorou os direitos da
mulher e chegou a atentar contra sua dignidade.
Não poucas vezes, dentro do casamento, a mulher
foi considerada mero “objeto” de prazer,
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“empregada” do marido e dos filhos. Na esteira dos
movimentos feministas, vemos, em nossos dias,
surgir a afirmação de que a mulher é dona do seu
corpo e assim pode fazer dele o que bem entender
(CNBB, 1994, p. 16).

Assim, à luz da Constituição Federal de 1988 no Brasil, ela
apresenta em seu artigo 1º, III, o princípio da dignidade da pessoa
humana como um direito fundamental, uma qualidade inerente ao
homem que não é concedida pelo ordenamento jurídico, mas por
ele protegida a fim de garantir os direitos fundamentais de todas
as pessoas sem distinção de qualquer natureza.
Antes de um aprofundamento maior no princípio da
dignidade da pessoa humana, cumpre ressaltar, de início, que a
ideia do valor intrínseco da pessoa humana, vêm de raízes remotas
presentes no pensamento cristão. Tanto no Antigo quanto no
Novo Testamento, encontram-se várias referências que explicam a
importância da pessoa humana, quando o homem é descrito como
imagem e semelhança de Deus.
Já o pensamento filosófico e político da antiguidade
clássica revela uma dignidade já quantificada, medida pela
posição social ocupada pelo indivíduo bem como pelo seu grau de
reconhecimento pelos demais membros da sociedade. O Princípio
da dignidade da pessoa humana, de acordo com o que leciona a
Carta Magna, corresponde à sobreposição das normas e regras
nelas contidas, posto que os princípios sejam proposições
diretoras de uma ciência, sendo considerados preceitos que dão
norte e que devem ser seguidos. Sua importância perpassa a
simples questão de “sobrevivência”, é condição essencial para o
homem viver plenamente sua realização pessoal, afetiva e
patrimonial. (SARLET, 2002)
A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece
a importância da dignidade da pessoa humana em seu artigo VII,
quando se refere à igualdade entre os povos perante a lei. Os
direitos humanos são universais, ou seja, devem ser respeitados
em qualquer parte do mundo.
Acentua-se que condições
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desumanas de vida são consideradas ofensas à dignidade humana,
conforme define Sarlet (2002, p.62 ).
(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, nesse sentido, um complexo de
direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para
uma vida saudável, além de proporcionar e
promover sua participação ativa corresponsável nos
destinos da própria existência e da vida em
comunhão dos demais seres humanos.

No passado, a população feminina brasileira era
fortemente coagida pela influência social, inclusive ditando
normas para sua existência na vida privada, em que sua própria
sexualidade era contestada. Contudo, antes da promulgação da
Constituição de 1988, no Brasil de 1930, as mulheres
conquistaram a sua participação no governo com a aprovação no
senado de um projeto que compreendia o direito da mulher ao
voto. Porém, apenas no ano de 1934 foi possível às mulheres
voltarem e ser votadas, iniciando assim, uma busca feminina pelos
direitos trabalhista e da proteção à maternidade e as às crianças.
O direito ao voto foi uma das maiores conquistas das
mulheres brasileiras no sentido de afirmar a sua existência
enquanto pessoa e cidadã, permitindo que as mulheres
assumissem a sua condição feminina e sua posição social,
redefinindo seu papel e efetivando-a na sociedade.
Através dos movimentos de emancipação e promoção da
mulher, pode-se afirmar que ela tem o direito de buscar realização
pessoal e profissional assistida pela atual legislação que
contempla privilégios e particularidades das mulheres grávidas,
contudo, ainda se vê muita discriminação ocorrendo na sociedade
contemporânea (CNBB, 1994).
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O Novo Código Civil Brasileiro contempla as mulheres
como cidadãs que possuem direitos e deveres. O que antes era
previsto na Lei nº 3,071/1916 (Código Civil dos Estados Unidos
do Brasil), no Capítulo II, dos Direitos e Deveres da Mulher, em
seu artigo 240, a respeito do papel da mulher no casamento com
aquela que deveria assumir o sobrenome do marido “a condição
de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da
família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta”,
atualmente, com a reformulação do Código Civil, Lei nº
10,406/2002, no Capítulo IX, da Eficácia do Casamento, consta
in verbis:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes,
companheiros e responsáveis pelos encargos da
família.
§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá
acrescer ao seu o sobrenome do outro. Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade
recíproca; II - vida em comum, no domicílio
conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento,
guarda e educação dos filhos; V - respeito e
consideração mútuos (BRASIL, 2002).

É notório que, o que antes era obrigação apenas da mulher,
enquanto aquela que deve ser a responsável pela direção moral da
família, atualmente é dever partilhado pelo casal na relação
conjugal, seja o respeito mútuo, a mútua assistência, sustento,
guarda e educação dos filhos.
A igualdade entre os cônjuges é uma das características
marcante no novo Diploma legal, reafirmando assim, a presença e
existência feminina na sociedade civil enquanto representante dela
em igualdade de direitos e deveres dos homens. Destarte, há que
se considerar que além de todos os problemas que o gênero
feminino enfrentou ao longo dos anos, lutando pela liberdade de
existir enquanto indivíduo de direitos iguais aos dos homens,
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2.3 SUBALTERNIZAÇÃO E SUBMISSÃO FEMININA
Segundo a argumentação de Engels, em As Origens da
Família, a Propriedade Privada e o Estado, a divisão do trabalho
baseada no sexo implicou desigualdade ou opressão sexual apenas
quando surgiram as classes sociais alicerçadas na propriedade
privada. As formas de opressão sexual tais como as formas de
parentesco e a família teriam uma base material na estrutura de
classes.
A opressão das mulheres assim como a exploração de
classe poderia ser superada através da instauração de uma nova
forma de organização social mais desenvolvida, em uma
sociedade sem classes, por exemplo no socialismo. Para Engels, a
reprodução é opressiva na sociedade de classes, não a reprodução
em si, mas o surgimento de classes sociais baseadas na
propriedade privada.
Alguns autores mais contundentes afirmam que as origens
da subordinação feminina estão visivelmente localizadas no
processo reprodutivo. Para (Shulamit Firestone 1968 apud
Schimidt, 2004, p.45) os papéis desempenhados por homens e
mulheres na reprodução das espécies são fatores fundamentais de
onde derivam as características que tornam possível a dominação
que os homens exercem sobre as mulheres.
Para o feminismo radical que essa autora representa, as
diferenças entre os papéis sociais, econômicos de homens e
mulheres, o poder político e a consciência coletiva são resultados
da maneira como se reproduzem os seres humanos. Ainda
segundo Firestone, o papel das mulheres no processo reprodutivo,
as torna prisioneira da biologia, forçando-as depender dos
homens.
Dentro desse ponto de vista, para libertar as mulheres é
necessário derrotar o patriarcado. Isso só seria possível se as
mulheres adquirissem o controle da reprodução, ou seja, a
reprodução natural cedendo lugar à reprodução artificial faria com
que as diferenças genitais perdessem o significado cultural.
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Há ainda aqueles que como Simone de Beauvoir (1968),
atentam para o fato de que a feminilidade é uma questão cultural e
construída socialmente e que, portanto, nem todo ser humano do
sexo feminino pode ser considerado enquanto mulher.
Considerando ambos os pontos de vista, onde a
responsabilidade ora cai na propriedade privada e ora na
reprodução e subordinação biológica, percebe-se que embora
evidente e inegável, a real condição de subordinação da mulher é
altamente disfarçada em nossa sociedade.
As pequenas conquistas sociais, profissionais e financeiras
que vêm conseguindo ao longo dos anos, demonstram a
delimitação de espaço a que vem sendo submetida, frente a um
cenário político também altamente machista e monopolista e onde
os interesses da mulher são encaminhados de forma tardia numa
ação desarticulada, desinteressada e tardia entre legislativo e
executivo, no caso brasileiro.
...Só depois de dois anos da Conferência de Beijing
o legislativo começou a se reunir para estudar a
viabilidade das medidas de ações afirmativas de
gênero. Quanto ao executivo, retardou por mais de
um ano a aprovação do direito à laqueadura em
hospitais públicos, por um engano (na verdade obra
da oposição inserida no próprio governo) da
Presidência da República que vetou uma lei
aprovada pelo legislativo. Um sucesso importante
decorreu da presença de feministas no Ministério
da educação: foram excluídos dos livros escolares
referencias discriminatórias a temas de gênero e
etnia. (SILVA,1999, p.140).

Como se afirmou acima é tão sutil a questão da
subordinação que as próprias mulheres introjetaram tão
profundamente o papel e condição cultural de mãe e de
responsável pela família que vão à luta em importantes
movimentos sociais para obter serviços de saúde para seus filhos,
seu bairro, seus maridos, mas não reivindicam quando trata-se de
lutar pela sua própria saúde. (CITELLI,1995 apud SILVA 1999,
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p.143). Mulheres morrem por total displicência dos serviços
públicos de saúde e pela desatenção a si própria enquanto
indivíduo e cidadã. Como aceitar essas formas de sujeição que são
impostas a outras mulheres e a si mesmas?
...é preciso abandonar o lar, lugar privilegiado de
constituição de identidades normatizadas, porque o
lar é frequentemente local do sexismo e racismo
um local que nós precisamos retrabalhar política,
construtiva e coletivamente ... (Deleuze 1978 apud
SCHMIDT, 2004, p.36).

A afirmação de Deleuze chama a atenção para a
importância da educação doméstica para a equidade. O lar é
frequentemente o local onde as crianças, especialmente os
meninos são preparados para compactuar e perpetuar o machismo,
isso não quer dizer que as meninas também não façam parte dessa
situação, mas assim como é o local de primordial para essa
separação entre os gêneros, precisa ser o local de agregação dos
mesmos.
Outro fator alarmante quando se trata do feminino é a taxa
de mortalidade por assassinato que é a quarta num ranking
perverso que vem liderado pela Aids-14,0%, câncer-11,4%,
acidentes de trânsito-8,1%, homicídios-7,5% e causas maternas3,1%. O número de homicídios é mais que o dobro do que a taxa
de mortalidade por causas maternas. Ressalva-se, entretanto, que a
AIDS vítima em sua maioria mulheres casadas e monogâmicas
que por vezes são contaminadas por companheiros adúlteros,
promíscuos e bissexuais que ratificando um comportamento
machista só comunicam à mulher e aos filhos acerca da
contaminação depois que essa já é evidente.
Nesse breve histórico traçado fica evidente garantir à
cidadania a mulher é condição essencial para que essa exclusão
por gênero termine, igualando as oportunidades de acesso em
todos os campos de ensino, trabalho, acesso ao conhecimento e
decisões sobre sua vida em particular e os rumos do país. Não se
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trata de propor proteção, mas garantir que a ação de políticas
afirmativas corrija os erros de formação cultural e social,
embutidas num pano de fundo econômico e mascaradas por uma
suposta limitação biológica que perpetua um massacre
psicossocial no maior segmento marginalizado do país.
Conhecendo-se essa situação, passa-se aqui a analisar a
questão da mulher com total teor dessa subordinação histórica
subjacente e em evidência o real motivo deste projeto que são os
casos da violência no local onde a mulher deveria estar segura e
protegida, seu local de convívio e apoio: o seu próprio lar.

3 A OBRIGATORIEDADE DO SER MÃE
Dentro de uma construção social, a mulher está
predestinada a ser mãe, pois além do corpo com todos os recursos
biológicos necessários à perpetuação da espécie, sendo a
responsável por gerar e dar à luz: a vida ainda perpassa uma
crença de que a mulher só se realiza quando aceita o seu destino
fisiológico e abriga em seu ventre a vida de outro ser.
(BEAUVOIR, 2009).
Assim, do ponto de vista biológico e social, uma mulher só
se constitui a partir do ser mãe, e mais, uma boa mãe. A
sobrevivência da espécie exige que as mulheres tenham seus
filhos e toda exceção a esse padrão será fundamentalmente
caracterizado em termos de exceções patológicas. A mãe
indiferente é um desacato à natureza, é anormal e desumana por
excelência (BADINTER, 1995).
Nessa perspectiva e ressaltando as diferentes posturas e
papéis que a mulher vem tomando na sociedade, a maternidade
deixa de ser uma imposição sócio biológica e cultural e passa a ser
mais uma escolha pessoal, considerando todas as dificuldades e
prerrogativas que essa escolha impõe.
Para Beauvoir (2009), nem todas as mulheres desejam
exercer a maternidade e quando a faz contrariando sua vontade
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íntima, pode ser algo avassalador e trazer grandes prejuízos para
mãe e criança. Para a maioria das mulheres, é difícil admitir qual
o sentimento envolvido na gravidez; aceitação, rejeição - já que a
sociedade a julgaria desnaturada se não recebesse o seu papel
materno com alegria e gozo, por isso, muito se silenciam e vivem
desnorteadas pelas inseguranças e conflitos relacionados à sua
função natural de dar continuidade à humanidade.
Assim a maternidade é um destino do qual a mulher não
pode fugir, devendo, portanto, submeter-se, pois é a única que tem
o corpo e estrutura biológica para a reprodução da raça humana.
Deve aceitar e cumprir com a sua missão, na qual somente se
realizará enquanto mulher quando aceitá-la de bom grado e der a
vida a outro ser. (BEAUVOIR, 2009).
Imersos nessas considerações e vendo do ponto de vista da
opção e alternativa, o ser mãe, porém ainda constitui um sonho
para algumas, sendo assim o objeto desse artigo e posteriormente
dessa pesquisa é ressaltar considerando os pontos de vista
biopsicossociais, culturais, religiosos enfim, os fatores que levam
a uma gravidez por opção (desejada) ou quando isso ocorre de
forma contrária à vontade e escolha da mulher.
Geralmente a rejeição à gravidez ocorre quando ela
acontece por “descuido”, por meio de violência, quando apenas
um dos parceiros pretende ter filhos e “força” o parceiro a tal, a
própria cobrança social pelos filhos entre outros fatores que
podem se elencados.
O contrário disso, ou seja, quando a mulher opta por ter
filhos pode também além da já atribuída solicitação natural e
biológica, pode ser uma questão de escolha, do ponto de vista de
realização pessoal, questões de família, perpetuação de espécie
enfim.
Entende-se aqui que esse é um período de conflitos que
se alternam na mulher, sentimentos de alegria, medo, ansiedade,
alívio, realização, dúvidas, entre outros que tornam esse período
de fácil aceitação para algumas e de rejeição para outras. É um
período de adaptação estressante, onde ocorrem manifestações
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involutivas ou de recuperação da genitália materna, coincidindo
com o período onde a mulher terá que organizar seu cotidiano,
com a inclusão do bebê em sua dinâmica de vida.
Além de ser um período cronologicamente variável, de
âmbito impreciso, pois depende de como a mulher saiba lidar com
este período. Assim sendo quando a gravidez ocorre por opção e
consentimento da mulher todo esse período é facilitado e
certamente decorrerá de forma mais amena e quiçá prazerosa e
agradável. Quando não há uma opção consciente pela gravidez,
ainda que haja um certo apoio externo posterior, o fato da
inaceitação por parte da mulher certamente trará consequências
em todos os aspectos.
Há que se considerar que a gravidez e a possibilidade da
chegada de uma nova vida é uma mudança de vida completa e
isso impacta a vida de todos os envolvidos mas principalmente da
mãe que biológica, psicológica e socialmente é quem é atribuído o
maior papel e maior responsabilidade em todo o processo, além de
todos os papéis que o mundo contemporâneo lhe impõe.
Nesse sentido, além de discutir e refletir sob o ponto de
vista teórico, é necessário buscar soluções práticas a partir destas
reflexões partilhadas nas vivências, acerca de como lidar com as
situações que podem advir desse período principalmente quando
indesejado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O nascer sob o sexo feminino não torna a maternidade um
destino. Essa questão fica cada dia mais evidenciada quando
mulheres hoje cada dia mais conscientes de sua identidade optam
pelo ter ou não ter filhos, sem que isso as defina como pessoa. Ter
filhos deixa de ser uma obrigação historicamente e culturalmente
construída e passa a ser escolha, opção ainda que os
condicionantes sociais e culturais, psicológicos precisem ser
considerados. A identidade feminina condicionada ao
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determinismo biológico tem seus dias contados e a mulher e
assim, pode-se dizer que a identidade feminina, antes atrelada à
maternidade e ao âmbito privado do lar e da família, vem
sofrendo, nas sociedades contemporâneas, uma série de
transformações, devido à coexistência de diferentes discursos,
muitas vezes contraditórios e conflitantes, sobre o feminino. As
questões acerca do gênero fervilham na nossa sociedade e a cada
dia mais flutua-se entre o discurso do empoderamento e a prisão
das tradições.
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RESUMO
Este artigo discute o papel e o comportamento do servidor
público, especificamente o gestor, frente aos desafios
contemporâneos da administração que apontam principalmente
para a necessidade da formação do gestor e de uma atitude de
humanização nas ações e serviços prestados. Aborda-se aqui como
o serviço público teve que ser redimensionado em função das
demandas da Administração atual e do modelo dos serviços
privados agora também aplicados ao público e trata da
importância de uma formação contínua do servidor público para
atender às necessidades do público em geral.
Palavras-Chave:
Humanização.

Servidor

Público,

Administração,

ABSTRACT
This article discusses the role and behavior of the public
servant, specifically the manager, in the face of contemporary
management challenges that point mainly to the need for training
the manager and an attitude of humanization in the actions and
services provided. It addresses here how the public service had to
be resized according to the demands of the current Administration
and the model of private services now also applied to the public
and deals with the importance of continuous training of the public
servant to meet the needs of the general public.
Keywords: Public Servant, Administration, Humanization.

RESUMEN
Este artículo analiza el papel y el comportamiento del
servidor público, específicamente el gerente, frente a los desafíos
de gestión contemporáneos que apuntan principalmente a la
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necesidad de capacitar al gerente y una actitud de humanización
en las acciones y servicios prestados. Aquí se aborda cómo el
servicio público tuvo que ser redimensionado de acuerdo con las
demandas de la Administración actual y el modelo de servicios
privados ahora también aplicado al público y aborda la
importancia de la capacitación continua del servidor público para
satisfacer las necesidades del público en general.
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INTRODUÇÃO
O gestor é parte do processo decisório organizacional. Seu
comportamento, como o de qualquer outro empregado, é
determinado por fatores internos e externos à organização. A
compreensão da decisão em si, não traduz de que maneira o
gerente se comporta e como chega à escolha de determinada
alternativa. Somente analisando o caráter ambíguo da vida
organizacional é que se pode compreender como, de fato, se dá o
comportamento gerencial. É assim nas instituições privadas e nas
públicas.
Nessa última, porém uma série de especificidades, fazem
com que o gestor tenha comportamentos diferenciados,
principalmente pelo fato de culturalmente o público é tratado de
forma diversa e nem sempre respeitosa. Entendendo que o
comportamento do gestor é fator que interfere diretamente no
comportamento e atuação dos seus subordinados e que a sua
formação influencia diretamente na forma de condução do
serviço, é que se propõe esse artigo que busca identificar o perfil
dos gestores municipais, visando traçar um panorama daquilo que
promove e aquilo que emperra os serviços públicos no município
de forma que a clientela não seja atendida com a qualidade
necessária.
A complexidade de fatores que estão subjacentes na
gestão pública por si só situações que merecem um olhar especial
de questionamento, sendo uma fonte de infinitas possibilidades de
pesquisa. O interesse pela questão advém precisamente pelo fato
de observar que o funcionário público municipal, percebe, ainda
que de forma não-ordenada, as situações que dificultam a
qualidade dos serviços públicos e que poderiam certamente serem
resolvidas a partir de uma preocupação quanto à formação técnica
e preparação profissional do gestor.
Diante disso, algumas questões aqui levantadas são a
respeito da formação do gestor e como essa influência na sua
atuação nos serviços públicos municipais. Entendendo que a
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gestão pública municipal é fortemente influenciada por questões
de ordem pessoal, presume-se aqui também que a interferência de
questões políticas, a exemplo do nepotismo, em detrimento de
aspectos técnicos, prejudica os serviços públicos. Outro aspecto a
ser abordado é que a gestão de qualidade com ênfase no
interacionismo ainda não é uma prática nos serviços públicos
municipais e a gestão humanizada é um ideal muito distante da
realidade do serviço público municipal. Dessa forma subentendese que a formação e atualização em serviço pode ser uma opção
para os gestores públicos municipais.
Nessa linha de pensamento destacou-se enquanto objetivo
discutir o nível de formação dos gestores, e a influência desta na
atuação e na qualidade dos serviços oferecidos no município.
Pretende-se aqui também historicizar a administração pública
contemporânea, caracterizar o servidor público e avaliar o perfil e
formação dos gestores municipais, avaliar sob o âmbito da
qualidade em gestão, os principais problemas encontrados na
administração pública municipal, e o papel desses no
encaminhamento de uma gestão humanizada.
A pesquisa aqui proposta se caracteriza como sendo
aproximadamente
de
uma
tendência
fenomenológicohermenêutica, como caracterizada por Bicudo (1994) por
pretender encontrar a essência da compreensão dos teóricos da
administração quanto ao tema proposto, além de interpretar a
bibliografia concernente ao assunto.

HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO BRASIL
Todo histórico administrativo seja público ou privado no
Brasil têm seus fundamentos no Taylorismo ou nas primeiras
escolas da Administração principalmente aquelas baseadas na
racionalização do trabalho a exemplo da Escola da Administração
Científica ou Escola Clássica da Administração que postulavam
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que o homem é um ser fundamentalmente racional e, em
consequência, ao tomar uma decisão conhece previamente todos
os cursos de ação disponíveis, bem como as consequências da
opção por qualquer um deles. Motta (1981, pg.66)
Assim, todas as suas determinações são direcionadas pela
razão, e esta razão pode – e deve - ser estabelecida e, se possível,
quantificada. A física é o modelo a ser seguido. E sua máxima
chega a afirmar que só pode ser conhecido o que pode ser medido.
A ação, do homem trabalhador é aquela que maximiza os
resultados de sua decisão. Para tanto, e sempre segundo a Escola
da Administração Científica, é suficiente que persiga o maior
lucro (racionalidade econômica) dado que o homem é considerado
como um homo economicus.
Ficam, deste modo, sentadas as bases necessárias para o
desenvolvimento de uma teoria científica da administração, já que
sendo os objetivos do homem assim prefixados torna-se fácil
saber suas motivações e, em consequência, determinar de antemão
estratégias de ação. Os pressupostos da chamada Teoria Clássica
de Administração: - os produtores maximizam seu lucro, dada
uma certa tecnologia, e os consumidores maximizam a utilidade,
dadas suas preferências e sua renda.
Essa era a máxima de um mundo racional, norteado pelo
lucro e a utilidade. Dessa forma, só assim é possível conhecer
motivações, estabelecer cursos de ação e, consequentemente,
definir conjuntos de estratégias para otimizar os benefícios. E
dentro desses pressupostos surgem as organizações que segundo
Motta (2001), são respectivamente:
• Um sistema de atividades pessoais ou forças
conscientemente coordenadas.
• Um grupo de pessoas, que trabalham juntas, sob orientação
de um líder, visando à consecução de um objetivo.
•. Uma integração impessoal, altamente racionalizada, de
muitos especialistas que operam para atingir algum objetivo, e
sobre a qual é importante uma estrutura de autoridade
altamente elaborada. Motta (2001).
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O que não se pode perder de vista é que uma organização é
antes de tudo um grupo humano, composto por pessoas,
presumidamente especialistas que trabalham em conjunto em uma
atividade comum. O sucesso do trabalho dessa organização é
responsabilidade de todos, mas que o gestor, imbuído das
atribuições do líder moderno, tem responsabilidade especial para o
sucesso da empresa. Assim, tendo em vista o fato de que
atualmente os serviços públicos são (ou deveriam ser) gerenciados
por essa nova visão de administração, supõe-se que o tratamento
dado a esse setor deve se aproximar ao ideal de empresa em todos
os sentidos falando.

O SERVIDOR PÚBLICO
Nesse contexto, o servidor público é a pessoa física que
presta serviços ao estado e às entidades da administração indireta,
com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos
cofres públicos, sendo estes cargos nas esferas federal, estadual e
municipal.
Independente da esfera em que trabalhem, os servidores
públicos têm suas regras de trabalho regidas por um estatuto
interno dessas esferas e em sua maioria ingressam nesse serviço
através de concurso público, conforme classificação, salvo aqueles
contratados temporariamente para resolução de demandas. O
servidor público, em regra, é regido por uma lei, chamada de
estatuto. Por exemplo: as normas sobre os servidores federais
estão definidas na lei nº 8.112/90 (Estatuto do Servidor Público
Federal). Já os empregados públicos, por outro lado, são regidos
pelas normas das CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a
legislação trabalhista do país.
Assim, os servidores são os agentes públicos, que exercem
algum tipo de função pública em vínculo efetivo ou não.
Um servidor público pode temporariamente ocupar uma
função de confiança. Na função, ele pode estar em cargos de
572

direção, assessoramento ou de chefia. Essa função de confiança é
a escolha de um servidor público, já concursado, para ocupar um
cargo ou posição diferente daquele para o qual ele foi aprovado no
concurso público.
No cargo comissionado, uma pessoa pode ocupar uma
vaga na administração pública temporariamente, sem ter sido
aprovada em concurso. Nesse caso, a contratação acontece através
da assinatura de um contrato de trabalho, que deve conter
informações como: função que vai desempenhar, valor de salário
e tempo previsto para a duração do trabalho. Além disso, os
ocupantes de cargos comissionados não têm estabilidade no
serviço público, ou seja, podem ser dispensados do trabalho em
qualquer momento, conforme a necessidade da administração
pública.

AS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
As funções universais da Administração são
indubitavelmente de previsão: que envolve a avaliação do futuro e
o aprovisionamento em função dele; de organização, que
proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e
pode ser dividida em organização material e organização social;
de comando: Leva a organização a funcionar.
Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os
empregados no interesse dos aspectos globais; de coordenação:
pois harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu
trabalho e sucesso, sincroniza coisas e ações em suas proporções
certas e adapta os meios aos fins. e por fim de controle que
consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem
em conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas
e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e
os erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência.
De acordo com Coelho (2004, p.104) as organizações
públicas têm sido forçadas a encontrar maneiras de competir com
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o setor privado no recrutamento dos poucos talentos remanescente
no mercado. Por razões políticas, uma organização pública não
pode oferecer salários extremamente altos e incentivos
exorbitantes. Uma organização pública pode, por outro lado,
estimular um sentimento de orgulho no serviço público e fazer
investimentos ativos no desenvolvimento pessoal e profissional de
um indivíduo.
Seja na empresa privada, seja no setor público o objetivo
final é sempre fazer a organização, instituição funcionar dentro de
pressupostos que assegurem um padrão de qualidade, eficácia e
eficiência nos serviços prestados. Sendo assim que se busca aqui é
identificar onde ocorre o erro na prestação de serviços do
município, fazendo que a qualidade seja tão aquém das
expectativas da clientela alvo, mas também dos próprios
servidores que acabam sendo prejudicados por um ruído na
organização.

QUALIDADE EM SERVIÇOS
De acordo com Meireles (2011) o princípio da eficiência
exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, e satisfatório atendimento
das necessidades de seus membros exigindo resultados positivos
para o serviço público satisfatório atendimento das necessidades
da comunidade e de seus membros.
Assim, o papel do atual gestor, além de envolver o aspecto
material, envolve aspecto humano perfeitamente implícito na
gestão de qualidade da empresa ou a instituição atual. Lembrando
também que a capacidade social do gestor que determina o seu
nível de competência e eficiência e não somente sua capacidade
de executar movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido.
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Quanto maior a integração social no grupo de trabalho,
tanto maior a disposição de produzir. Se o gestor é o técnico
preparado, mas, porém, não está socialmente integrado, sua
eficiência sofrerá a influência de seu desajuste social. Por ser o
trabalho é uma atividade tipicamente grupal, o gestor é aquele que
entende que o nível de produção é influenciado mais pelas normas
do grupo do que pelos incentivos salariais e materiais de
produção. A atitude do empregado diante do trabalho e a natureza
do grupo social do qual ele participa são os fatores decisivos da
produtividade.
Para Minayo (2004) já passamos do estágio de
organização humana em que a comunicação e a colaboração eram
asseguradas pelas rotinas estabelecidas. A sociedade civilizada
alterou seus postulados. Passamos de uma sociedade estável para
uma sociedade adaptável, mas negligenciamos a habilidade social.
Nossa capacidade de colaborar com os outros está se deteriorando.
Somos tecnicamente competentes como nenhuma outra idade na
História o foi, e combinamos isto com uma total incompetência
social”. É necessária a formação de uma elite social capaz de
recobrar a cooperação.
Ainda para Minayo (2004, p. 22) o servidor público
trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. O que se
levanta aqui é que essa capacidade social, interativa pode ser
destacada pela formação técnica do gestor e infelizmente por
conta de questões políticas isso é negligenciado nos municípios do
interior, causando prejuízos nos serviços públicos.
O grande desafio do gestor é formar uma elite capaz de
compreender e de comunicar, com chefes democráticos,
persuasivos e simpáticos a todo o pessoal, mas alguém que saiba
impor limites, dialogar, e deixar sempre explícita a situação que
seja no serviço privado, seja no serviço público, existe um
empregador comum e que como todo e qualquer empregador
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merece, respeito, deferência e qualidade no atendimento: a
população. E atender bem a população ultrapassa qualquer vínculo
político e perpassa pela atitude humana e profissional.
Por isso atualmente se fala tanto em gestão humanizada
que nada mais é que buscar a unidade entre os que trabalham,
incentivando o bom convívio, os momentos de alegria, a
dissipação de possíveis atritos. Esta inquietação reflete-se na
busca do equilíbrio entre a satisfação das necessidades dos
funcionários e os objetivos organizacionais, que no caso da
organização pública, é a excelência e qualidade no serviço
público. Percebe-se que a implantação da gestão humanizada trará
mudanças significativas no gerenciamento relativo às
competências do gestor público e ao clima de satisfação para os
funcionários públicos.
Isto ocorre, porque a gestão humanizada afetará
sensivelmente o somatório das percepções, opiniões, atitudes e
comportamentos individuais. (CALDAS, 2006, p. 47).

O CONCEITO DE GESTÃO HUMANIZADA
Esse conceito pode ser entendido como a adaptação do
processo produtivo às necessidades das pessoas envolvidas, de
forma que a produtividade desejada conviva harmoniosamente
com o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores.
Pode se afirmar que esse conceito apesar de ter nascido na
empresa privada e em um contexto bastante recente, vem
repercutindo na esfera pública principalmente tendo em vista os
custos envolvidos entre contratações e demissões e a mudança e
alteração na mão-de-obra e a forma como isso afeta a produção.
Assim, a ideia de ter funcionários satisfeitos é vista
atualmente não apenas como uma força produtiva, mas também
como fator de lucro para empresa. No caso do serviço público,
entende-se que o funcionário valorizado, se sente parte do
processo e ciente de sua importância para esse, cria um ambiente
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de satisfação ao cliente que em caso principalmente do serviço
público é de vital importância para a gestão.
Desta forma, a humanização dos processos já passa a ser
conteúdo cientifico entre as principais escolas de gestão do mundo
e passa a ser efetivada em diversos setores a partir de 4 pilares
principais: Observação das necessidades dos envolvidos no
processo; Comunicação eficaz entre liderança e liderados; Criação
de laços e proximidade entre os trabalhadores envolvidos;
Adequação do processo às necessidades observadas, quando
possível.
O estabelecimento desses pilares fortalece o
encaminhamento de melhores relações e melhor produtividade em
qualquer setor de serviço seja ele público ou privado.

O PAPEL DE LIDERANÇA DO GESTOR
Acredita-se que a formação do líder é um pressuposto
para o alcance de uma gestão humanizada que garanta a qualidade
total nos serviços públicos em nível municipal. De acordo com
Bresser e Peter (2005, p. 27) entendendo que Administração
Pública compreende o conjunto de atividades diretamente
relacionadas com a execução de tarefas ou incumbências
consideradas de interesse público, ou comum, numa coletividade
ou organização estatal, o papel da administração atualmente é
ampla.
À nova administração pública não basta ser efetiva em
evitar o nepotismo e a corrupção: ela tem que ser eficiente ao
prover bens públicos e semipúblicos, que cabe ao Estado
diretamente produzir ou indiretamente financiar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certamente a implementação de uma gestão humanizada
parte muito da postura do gestor e de sua equipe de trabalho, sua
visão de mundo e suas metas par a empresa. Em se tratando de
serviço público as dificuldades são ainda maiores e as variáveis
infinitas. O gestor formado e informado fará a diferença e a
mudança de concepção em relação à administração pública fará
toda a diferença.
No Brasil, especificamente onde as práticas públicas são
notadamente clientelistas, assistencialistas e viciadas, não é fácil
incorrer com nova visão e novas práticas. E toda mudança é vista
em parte como vertical e ditadora.
Apenas uma educação para a gestão pública poderá trazer
a implantação de serviços de maior e melhor qualidade e essa
atitude precisamente deve partir do gestor para que o
funcionalismo se engaje nas mudanças.
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RESUMO
Este trabalho integra os estudos da linha de pesquisa em
educação e teve como objetivo principal destacar a importância do
brincar para as crianças na Educação Infantil. A importância da
temática escolhida justifica-se pelo fato que em relação ao
conhecimento cientifico, todo estudo que tenha a preocupação de
estudar a importância do brincar na educação infantil e que esta
também associada à aprendizagem como fator relevante no
desenvolvimento infantil. O presente trabalho tem como objetivo
mostrar os benefícios do brincar na educação infantil. Conclui-se
que as atividades lúdicas possibilitam que as crianças reelaborem
criativamente sentimentos e conhecimentos e edifiquem novas
possibilidades de interpretação e de representação do real.
Palavras-chave: Educação Infantil. Brincar. Aprendizagem.
Desenvolvimento.
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1-INTRODUÇÃO
As brincadeiras são uma atividade natural na fase da
educação infantil, onde a criança pode se relacionar com as
demais crianças, criar vínculos e obter um momento de lazer, o
educador pode utilizar destas brincadeiras para elaborar atividades
em que o aluno tenha um desenvolvimento, cognitivo, racional,
social e emotivo.
Neste mesmo sentido, em apoio ao conceituado acerca das
brincadeiras:
A brincadeira aflora a criatividade, fazendo com
que a criança não tenha medo da imposição do
adulto. E somente brincando a criança viaja em
um mundo de ilusão, sendo ela mesma o autor,
pois na brincadeira se cria novos fatos, ambientes,
sentido consegue-se representar, cantar, dançar,
tudo por intervenção da sua criatividade na
brincadeira (OLIVEIRA, 2013, p. 4).

As crianças que brincam em grupo tem a oportunidade de
desenvolver suas relações sociais e emocionais sendo que é neste
momento que tem a oportunidade de se manifestar seus
sentimentos e suas vontades, as relações amadurecem e a criança
aprende a lidar com outras crianças que podem no contexto ter
opiniões e personalidades distintas, é a chance que há o
desenvolvimento emocional e social diante realidades e situações
criadas pelas crianças que põe em ocasiões fora do contexto
comum.
Segundo Soler (2006, p. 30) na educação infantil outra
habilidade que é trabalhada é a coordenação motora, através da
elaboração de brincadeiras e jogos que o manuseio de um
brinquedo, encaixe de peças, desenvolve habilidades motora ou
até mesmo o sacudir um chocalho pode promover o
desenvolvimento correto desta habilidade outras atividades como
encaixe, empurrar blocos empilhados, a criança se aprende de
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maneira intuitiva a resolução de problemas como funcionam os
objetos; desse modo acaba por aprimorar sua cognição.
Atualmente há diversos brinquedos e brincadeiras que
desafiam as noções de raciocínio, resiliência e habilidade
cognitiva, seja elas brincadeiras físicas ou digitais, mesmo os
digitais por meio de smartphones, tablets ou qualquer outro
dispositivo é valido de analise para aplicar no contexto escolar,
sendo que o intuito de aprimorar as habilidades das crianças deve
ser preservado e atingido, a vantagem da utilização destes meios é
a simpatia e familiaridade das crianças que a cada geração estão
cada vez mais conectadas e possuem maior interatividade digital.
Acompanhando a evolução do desenvolvimento da
sociedade e tecnologias, a criança também passa por esta
evolução, e dessa maneira, necessita-se que sejam propostas
condições melhores para que ela se desenvolva de forma que seus
conhecimentos adquiridos sejam absorvidos e assim seu
desenvolvimento seja estabelecido de acordo com suas
necessidades educacionais que precisam de atenção. (CUNHA,
2007)
As brincadeiras quando realizadas na escola
buscam promover a aprendizagem, o
despertar do imaginário infantil e o
pensamento criativo, além de potencializar a
compreensão da criança do mundo ao seu
redor. Assim, é inegável a importância da
brincadeira para a vida da criança
(OLIVEIRA, 1995, p. 66).

Conforme o autor as brincadeiras despertam a imaginação
e o lúdico e acabam por promover diversos benefícios para as
crianças, os benefícios apresentados pela utilização das
brincadeiras devem ser analisados e estudados pelo educador, que
devem ser aplicados conforme com o caso e nível intelectual e de
compreensão de seus alunos que participam, caso contrario não
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haverá um momento de descontração e resultara em estresse e
frustração por parte da criança que participa.
O importante é realizar as atividades com o objetivo de
aprender algo e desenvolver, neste sentido é relevante que sejam
realizada em contexto escolar, para que o educador possa observar
o andamento da atividade, a supervisão deve sempre considerar
que se trata de descontração nas quais crianças podem melhor se
relacionar no meio social, em conjunto é possível assimilar e
recriar experiências com os demais jogadores. Neste sentido por
se tratar de atividades sociais garantem a interação e construção
de conhecimentos da realidade pelas crianças que trabalham em
equipe. (ALMEIDA, 1995, p.40)
É através das brincadeiras que a criança pode aprender a
agir numa esfera cognitiva. Sendo que ela transfere de sua
imaginação para a realidade, e além disso, cria seu imaginário que
é complexo quando sua capacidade de criar em mundo de faz de
conta e sua cultura.
O desenvolvimento infantil está intimamente relacionado
com a apropriação da cultura devido à participação da criança nas
atividades sociais. Assim, a imaginação infantil está ligada ao
ambiente social em que a criança está inserida e sua atividade
criativa é afetada por esse ambiente, sendo historicamente
elaborada (MACHADO, 1986, p. 28).
O ato de brincar, como já foi tratado, é algo natural da
criança e que está presente em seu cotidiano, sobretudo, durante a
infância. Qualquer atividade pode se transformar em brincadeira,
e desta brincadeira ocorre seu desenvolvimento que pode ser ainda
mais proficiente para a criança quando e, um contexto de
aprendizagem há conteúdos que sejam benéficos para seu
desenvolvimento e ensino.
No entendimento de Corsaro (2008, p. 25) a criança na
fase infantil absolve com maior facilidade por estar em uma fase
de puro aprendizado e desenvolvimento, este período facilita para
o educador que trabalha com a criança, a utilização de
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brincadeiras torna o aprendizado mais prazeroso para esta fase de
descobertas em que a curiosidade está sempre presente.
Neste sentido entende-se que as brincadeiras são uma
atividade natural no dentro da educação infantil e a criança deve
brincar, se relacionar com as demais crianças, criar amizades e
ainda ter um momento de lazer ao reconhecer desta condição o
educador pode trazer ao ambiente escolar para melhor proveito me
seu desenvolvimento.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
A educação infantil é uma fase marcante para a criança, neste
período momentos marcante acompanham o adulto pelo resto de sua
vida, assim como os conhecimento básicos adquiridos nesta fase, os
valores ensinados nesta fase constroem conceitos fortes para uma vida
toda, logo é nesta fase é extremamente importante que seja passado
diversos valores éticos, culturais e sociais, e as brincadeiras tem sua
parcela na formação destas crianças.
O brincar constitui o processo de aprendizagem de todo ser
humano, começando pela infância e podendo se desdobrar a alguns
momentos da fase adulta. É conveniente notar que, livre da idade, a
brincadeira pode inserir-se como elo do objeto do conhecimento e
aprendizagem, possibilitando conhecimento mais sólido e permanente.
Desta maneira o brincar em sala de aula é relevante para a aquisição da
aprendizagem.
Existem muitas razões para o brincar fazer
parte dos projetos de educação, pois através
dele a criança tem a independência
desenvolvida, e sua sensibilidade visual e
auditiva é estimulada, como também as
habilidades motoras são trabalhadas. E a
agressividade é limitada, e a imaginação com
a criatividade são muito exercitadas, e
acontece uma aproximação entre as pessoas
(SOLER, 2006, p. 65).
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Os efeitos das brincadeiras na educação infantil se
desdobram para a vida adulta, o quanto ela brinca se torna um
adulto mais expressivo pois teve a oportunidade na infância de
desenvolver e se manifestar seus ideais e debater aqueles
contrários aos seus, em tese sua pratica para resolução de
problemas e relacionamentos estaria mais aflorado e em sua vida
adulta recolhe os frutos de uma infância em que brincou.
Desta forma entende-se que as brincadeiras e a educação
infantil estão relacionadas no sentido de carregar suas marcas pelo
resto de sua vida, as brincadeiras são lembradas e passadas de
geração em geração e a educação infantil fundamental para o
aprendizado e base para as próximas fases estão relacionadas a
ponto que quando dentro de um contexto educacional pode se
desfrutar de diversos benefícios que este possui oferecer, as
brincadeiras são fonte de atividades que garantem uma educação
saudável, desta maneira entende-se que pode ser empregado como
ferramenta de ensino. (VYGOTSKY, 1998, p. 49)
Entende-se como ferramenta de ensino qualquer meio ou
recurso que o professor pode utilizar como facilitador do
oferecido para seus alunos, quando este recurso se une a uma
ferramenta que desenvolve diversas faculdades e é uma atividade
atrativa deve ser utilizada para promover o desenvolvimento ainda
mais na educação infantil que necessita de meio atrativos. O
brincar instiga a inteligência, pois faz com que a criança solte a
imaginação e desenvolva a criatividade, permitindo o exercício de
concentração, de atenção e do engajamento, promovendo, assim,
motivação e desafios.
As crianças dentro dos momentos lúdico e das brincadeiras
projetam papeis que já conhecem, normalmente em adultos que
refletem papeis mais sérios e cheios de responsabilidades, ao
brincar constroem toda a complexidade da situação
Quando as crianças brincam, elas tornam o
modelo do adulto mais complexo, expandemno e o transformam para lhe dar um senso de
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controle e de prazer. Os papéis são menos
rígidos e estruturados. [...]o mundo adulto
que é transformado pela maneira criativa
como as crianças lidam com esse
conhecimento. Ao brincar, as crianças
constroem a consciência da realidade, ao
mesmo tempo em que pensam possibilidades
de modificá-las. (CORSARO, 2008, p.12).

A infância é um período muito curto, entretanto são os
anos mais relevantes para a formação dos indivíduos autônomos,
seguros e conhecedores de seu papel em sociedade.
No entendimento de Cunha (2007, p. 34) A criança que
brinca, nos revela como vê a realidade ao seu redor, nesse sentido,
sua atitude lúdica é um campo privilegiada de estudos a ser
destacado, na educação infantil. Quando nos referimos as
brincadeiras, é abordado os objetos lúdicos como os brinquedos,
livros, estórias, danças, desenhos, dentre outros que apóiam a
relação da criança com o seu ambiente, através das linguagens
simbólicas baseada em suas experiências e mundo ao seu redor.
Crianças precisam ter tempo para brincar e jogar sem
compromisso, pois essas ações ocorrem com maior frequência e
liberdade na infância, que passa muito depressa. Ciente dessas
questões, então, pode-se falar dos objetos lúdicos educativos:
brinquedos materiais e imateriais, jogos de faz de conta, de
representação, de regras, e nessa categoria várias são as
possibilidades: de encaixe, de questões, de adivinhar.
Com a analise dos autores é possível averiguar os benefícios e
efeitos das brincadeiras na infância que desdobram para a vida
adulta e transmitem valores que formam os adultos, estas
brincadeiras são uma preparação e simulação criadas pelas
crianças que passaram na vida adulta, ao criarem uma realidade
sem encargo exercitam para a vida a adulta as relações.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo, apresentar para os
profissionais de Educação Física que trabalham com a saúde coletiva, ás
áreas e níveis de intervenção do profissional de Educação Física e as
recomendações e condutas na Atenção Básica á Saúde. O Conselho
Nacional de Saúde, reconhece o profissional da Educação Física sendo
da área de saúde, desde 06 de março de 1997, através da Resolução nº
218. De acordo com a Portaria 154/2008, as profissões que poderão
compor os NASF (NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) são: Médico,
Acupunturista, Assistente Social, Profissional de Educação Física,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Ginecologista,
Médico Homeopata, Nutricionista, Médico Pediatra, Psicólogo, Médico
Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional. Este artigo justifica-se pela
necessidade e carência de informações sobre a inserção do profissional
de Educação Física na saúde coletiva, caracteriza-se por pesquisa
qualitativa aquela que identifica fatores relevantes de um objeto de
maneira a analisar o teor de documentos ou realidades, e ainda ressaltam
a importância do embasamento teórico, assim sendo, trata-se de uma
revisão bibliográfica acompanhada por uma pesquisa qualitativa aos
documentos que regulamentam e legitimam a atuação do Profissional de
Educação Física no sistema único de saúde e suas ações transversais.
Pode-se concluir, que é de suma importância a intervenção do
profissional de Educação Física no Programa Saúde da Família (PSF) e
no NASF (NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) nos três níveis de
intervenção (primária, secundária e terciária), atuando na promoção da
saúde e na prevenção de doenças, diretamente no tratamento não
farmacológico e intervindo nos fatores de risco.
Palavras-chave: Saúde Coletiva; Atenção Básica á Saúde; Educação
Física.
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ABSTRACT
The present study aimed to present to Physical Education
professionals who work with collective health, the areas and levels of
intervention of the Physical Education professional and the
recommendations and conduct in Primary Health Care. The National
Health Council recognizes the Physical Education professional being in
the health area, since March 6, 1997, through Resolution Nº. 218.
According to Ordinance 154/2008, the professions that may compose
the NASF (FAMILY HEALTH CENTER) are: Doctor, Acupuncturist,
Social Worker, Physical Education Professional, Pharmacist,
Physiotherapist, Speech Therapist, Gynecologist, Homeopathic Doctor,
Nutritionist, Pediatrician, Psychologist, Psychiatrist and Occupational
Therapist. This article is justified by the need and lack of information
about the insertion of the Physical Education professional in public
health. Qualitative research is characterized by that which identifies
relevant factors of an object in order to analyze the content of
documents or realities, and still emphasize the importance of the
theoretical basis, therefore, it is a bibliographic review accompanied by
a qualitative research to documents that regulate and legitimize the
performance of the Physical Education Professional in the single health
system and its transversal actions. It can be concluded that the
intervention of the Physical Education professional in the Family Health
Program (PSF) and in the NASF (FAMILY HEALTH CENTER) is of
paramount importance in the three intervention levels (primary,
secondary and tertiary), working in the health promotion and disease
prevention, directly in non-pharmacological treatment and intervening
in risk factors.
Keywords:
Education.

Collective Health,
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Primary Health Care,

Physical

RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo presentar a los
profesionales de Educación Física que trabajan con la salud colectiva,
las áreas y niveles de intervención del profesional de Educación Física y
las recomendaciones y conducta en Atención Primaria de Salud. El
Consejo Nacional de Salud reconoce el profesional de Educación Física
que se encuentra en el área de salud, desde el 6 de marzo de 1997,
mediante la Resolución N ° 218. Según la Ordenanza 154/2008, las
profesiones que pueden componer el NASF (CENTRO DE SALUD
FAMILIAR) son: Doctor, Acupunturista, trabajador social, profesional
de educación física, farmacéutico, fisioterapeuta, logopeda, ginecólogo,
médico homeópata, nutricionista, pediatra, psicólogo, psiquiatra y
terapeuta ocupacional. Este artículo está justificado por la necesidad y la
falta de información sobre la inserción del profesional de Educación
Física en salud pública. La investigación cualitativa se caracteriza por
aquello que identifica los factores relevantes de un objeto para analizar
el contenido de documentos o realidades, y aún enfatiza la importancia
de la base teórica, por lo tanto, es una revisión bibliográfica
acompañada de una investigación cualitativa para documentos que
regulan y legitiman el desempeño del Profesional de Educación Física
en el sistema único de salud y sus acciones transversales. Se puede
concluir que la intervención del profesional de Educación Física en el
Programa de Salud Familiar (PSF) y en el NASF (CENTRO DE
SALUD FAMILIAR) es de suma importancia en los tres niveles de
intervención (primaria, secundaria y terciaria), trabajando en el
promoción de la salud y prevención de enfermedades, directamente en
tratamientos no farmacológicos e interviniendo en factores de riesgo.
Palabras clave: Salud Colectiva; Atención Primaria de Salud;
Educación Física.
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1 INTRODUÇÃO
O presente artigo justifica-se pela necessidade e carência de
informações sobre a inserção do profissional de Educação Física na
saúde coletiva. Objetivo geral desse estudo é apresentar ás áreas e níveis
de intervenção do profissional de Educação Física e as recomendações e
condutas na Atenção Básica á Saúde.
Desde o século XX a Organização Mundial da Saúde (WHO,
1958, p. 495) define saúde como “o perfeito bem-estar físico, mental e
social do indivíduo, e não apenas a ausência de doenças e
enfermidades”, tornando mais amplo o conceito de saúde, percebendo
que existem outros fatores a serem considerados além da inexistência de
doenças. (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 1992).
Para Mcardle (2002) a definição de saúde focaliza o amplo
aspecto do bem-estar que varia desde a ausência completa de saúde
(morte) até os mais altos níveis de capacidade funcional.
Na Constituição Federal de 1988 no Brasil, refere-se, que a saúde
é um direito de todos e um dever do estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e agravos
ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
O presente estudo tem como objetivo, apresentar para os
profissionais de Educação Física que trabalham com a saúde coletiva,
quais as categorias que se inserem de nível superior para fins de atuação
do Conselho Nacional de Saúde e explanar as áreas de intervenção,
recomendações sobre condutas e procedimentos na atenção básica á
saúde, segundo o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF,
2010).
O Conselho Nacional de Saúde, reconhece o profissional da
Educação Física sendo da área de saúde, desde 06 de março de 1997,
através da Resolução nº 218.
Assim sendo houve a construção da integralidade da atenção a
saúde, preceito constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS), requer
a atuação em equipes multiprofissionais e nesse sentido, a Educação
Física é reconhecida como área de conhecimento e de intervenção
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acadêmico-profissional envolvida com a promoção prevenção, proteção
e reabilitação da saúde.
Assim, o Conselho Nacional de Saúde – CNS – em Reunião
Ordinária publica o seguinte texto:
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua
Octogésima Primeira Reunião Ordinária, realizada
nos dias 07 e 08 de outubro de 1998, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas
pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
considerando que:
 a 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a
saúde como “direito de todos e dever do Estado” e
ampliou a compreensão da relação saúde/doença
como decorrência das condições de vida e trabalho,
bem como do acesso igualitário de todos aos serviços
de promoção, proteção e recuperação da saúde,
colocando como uma das questões fundamentais a
integralidade da atenção à saúde e a participação
social;
 a 10ª CNS reafirmou a necessidade de consolidar
o Sistema Único de Saúde, com todos os seus
princípios e objetivos;
 a importância da ação interdisciplinar no âmbito
da saúde;
 e o reconhecimento da imprescindibilidade das
ações realizadas pelos diferentes profissionais de
nível superior e estabelece um avanço no que tange à
concepção de saúde e à integralidade da atenção.
RESOLVE:
I – Relacionar as seguintes categorias profissionais
de saúde de nível superior para fins de atuação do
Conselho:
1. Assistentes Sociais;
2. Biólogos;
3. Biomédicos;
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4. Profissionais de Educação Física;
5. Enfermeiros;
6. Farmacêuticos;
7. Fisioterapeutas;
8. Fonoaudiólogos;
9. Médicos;
10. Médicos Veterinários;
11. Nutricionistas;
12. Odontólogos;
13. Psicólogos e
14. Terapeutas Ocupacionais.
II - Com referência aos itens 1, 2, 3 e 10, a
caracterização como profissional de saúde deve aterse a dispositivos legais e aos Conselhos de Classe
dessas categorias. Resolução nº 287 homologada
pelo Presidente do Conselho Nacional de Saúde, José
Serra no dia 08 de outubro de 1998, nos termos do
Decreto de Delegação de Competência de 12 de
novembro de 1991.
De acordo com a Portaria 154/2008, as profissões
que poderão compor os NASF (NÚCLEO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA) são: Médico, Acupunturista,
Assistente Social, Profissional de Educação Física,
Farmacêutico,
Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo,
Médico
Ginecologista,
Médico
Homeopata,
Nutricionista, Médico Pediatra, Psicólogo, Médico
Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional. Uma
composição que reforça a importância do trabalho
multiprofissional nas ações e programas relacionados
a saúde.

Iniciativas como os NASF tendem a mobilizar fortemente as
diferentes categorias profissionais da saúde, além de provocar reflexões
e estudos sobre as formas de atuação desses profissionais nesses campos
específicos de intervenção.
A Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006)
conceitua as Práticas Corporais (atividades físicas) como expressões
individuais e coletivas do movimento corporal, advindo do
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conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte,
da luta e da ginástica. São possibilidades de organização, escolhas nos
modos de relacionar-se com o corpo e de movimentar-se, que sejam
compreendidas como benéficas a saúde de indivíduos e de
coletividades, incluindo caminhadas e práticas lúdicas, esportivas e
terapêuticas.
Historicamente a Educação Física brasileira, esteve associada a
qualidade de vida por meio da prevenção e manutenção da saúde e
registra experiências bem sucedidas de atuação na área de saúde, em
geral vinculadas a programas de instituições de ensino superior e
hospitais universitários.
Essa associação resultou no reconhecimento por parte do
Ministério da Saúde que instituiu no âmbito do Conselho Nacional de
Saúde a Resolução nº 218, de 6 de março de 1997, a qual insere os
profissionais de Educação Física na área da Saúde, e a Resolução nº
287, de 8 de outubro de 1998 que relaciona a Educação Física entre as
categorias profissionais de saúde de nível superior para fins de atuação
do Conselho.
Neste contexto de desenvolvimento de recursos humanos na
saúde, tem-se, ainda a institucionalização das Residências
Multiprofissionais e em área Profissional da Saúde, em nível de pósgraduação lato sensu, além do Programa Nacional de Reorientação da
Formação em Saúde - o Pro-Saúde e o Programa de Educação pelo
Trabalho em Saúde - PET Saúde.
No estágio atual de desenvolvimento da Educação Física, a
relação atividade física e saúde também avança, apoiada no estudo de
pesquisadores da área e também na produção cientifica oriunda de áreas
correlatas, sendo reconhecido o volume e a importância das pesquisas
realizadas sobre o tema.
A configuração da Educação Física como uma profissão
regulamentada, com seus respectivos direitos, deveres e as suas
delimitações no âmbito das demais profissões da saúde.
Segundo Marconi & Lakatos (2017) caracterizam a pesquisa
qualitativa aquela que identifica fatores relevantes de um objeto de
maneira a analisar o teor de documentos ou realidades, e ainda ressaltam
599

a importância do embasamento teórico, assim sendo, o presente estudo
caracteriza como uma revisão bibliográfica acompanhada por uma
pesquisa qualitativa aos documentos que regulamentam e legitimam a
atuação do Profissional de Educação Física no sistema único de saúde e
suas ações transversais.

2 ÁREAS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO DO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
De acordo com a Resolução nº 046/2002/CONFEF, que dispõe
sobre a intervenção do profissional de Educação Física, essa define suas
competências e campos de atuação profissional, a intervenção e plena
nos serviços a sociedade no âmbito das atividades físicas, incluindo a
prática de exercícios físicos e esportes, nas suas diversas manifestações
e diferentes objetivos.
O profissional de Educação Física pode atuar como autônomo
em instituições como em órgãos públicos e privados de prestação de
serviços que envolvam a atividade física ou o exercício físico, incluindo
aquelas responsáveis pela atenção básica a saúde, onde poderá atuar nos
três níveis de intervenção (primária, secundária e terciária), dependendo
das necessidades do indivíduo e do grau de competência do profissional.
Entende-se por intervenção primária, qualquer ato destinado a
diminuir a incidência de uma doença numa população, reduzindo o risco
de surgimento de casos novos.
A intervenção secundária busca diminuir a prevalência de uma
doença numa população reduzindo sua evolução e duração, exigindo
diagnóstico precoce e tratamento imediato.
A intervenção terciária visa diminuir a prevalência das
incapacidades crônicas numa população, reduzindo ao mínimo as
deficiências funcionais consecutivas a doença já existente, permitindo
uma rápida e melhor reintegração do indivíduo na sociedade, com
aproveitamento das capacidades remanescentes.
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O profissional de Educação Física, inserido na atenção básica á
saúde deverá ser capaz de desenvolver ações compatíveis com as metas
traçadas pelos órgãos responsáveis.
Este profissional atuará avaliando o estado funcional e
morfológico dos beneficiários, estratificando e diagnosticando fatores
de risco á saúde, prescrevendo, orientando e acompanhando exercícios
físicos, tanto para pessoas consideradas “saudáveis”, objetivando a
promoção da saúde e a prevenção de doenças, quanto para grupos de
portadores de doenças e agravos, atuando diretamente no tratamento não
farmacológico e intervindo nos fatores de risco.
Cabe-lhe, também, disseminar no indivíduo e na comunidade a
importância da pratica de atividades físicas com base em conhecimentos
científicos, desmistificando concepções equivocadas.
Atribui-se ao profissional de Educação Física as competências e
habilidades para diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar,
coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar,
desenvolver, prescrever, orientar, avaliar, aplicar métodos e técnicas
motoras diversas, aperfeiçoar, orientar e ministrar sessões específicas de
exercícios físicos ou práticas corporais diversas (CONFEF 2002).
O profissional de Educação Física pode intervir no Programa
Saúde da Família (PSF) tanto para orientar sobre a importância de
hábitos de vida ativa, quanto para promover e estimular a adoção de um
estilo de vida ativo, contribuindo para minimizar os riscos de doenças
crônicas não transmissíveis e os agravos delas decorrentes.
Partindo desse pressuposto, cabe ao profissional de Educação
Física, junto ao NASF e em outros espaços de intervenção, desenvolver
ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a
redução dos agravos e danos decorrentes das doenças naotransmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos,
objetivando a prevenção e promoção da saúde por meio de práticas
corporais, cabendo-lhe, especificamente:
1) Proporcionar educação permanente por meio de ações
próprias do seu campo de intervenção, juntamente com as Equipes de
Saúde da Família (ESF), sob a forma de co-participação,
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acompanhamento e supervisão, discussão de casos e métodos da
aprendizagem em serviço;
2) Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações
que ampliem o sentimento de pertencimento social nas comunidades,
por meio da atividade física regular, do esporte, das práticas corporais
de qualquer natureza e do lazer ativo;
3) Promover ações ligadas aos exercícios/atividades físicas
próprias do seu campo de intervenção junto aos orgãos públicos e na
comunidade;
4) Articular parcerias com setores da área administrativa, junto
com a ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para a prática de
exercícios/atividades físicas próprias do seu campo de intervenção;
5) Promover eventos que estimulem e valorizem a pratica de
exercícios/atividades físicas próprias do seu campo de intervenção,
objetivando a saúde da população.

2.1 RECOMENDAÇÕES SOBRE CONDUTAS E
PROCEDIMENTOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
As atividades ou exercícios físicos e práticas corporais devem
ser desenvolvidas priorizando-se a inclusão de toda a comunidade,
envolvendo não só as populações saudáveis, mas também aquelas com
agravos manifestos da saúde ou mesmo em situação de maior
vulnerabilidade.
Os profissionais de cada núcleo, em conjunto com a ESF e a
comunidade, devem identificar as atividades, as ações e as práticas a
serem adotadas com cada área contemplada no programa.
Considerando as exigências de qualidade para intervir na área da
saúde, desenvolvendo programas de exercícios/atividades físicas
próprias do seu campo de atuação, o profissional de Educação Física
deve estar apto para as seguintes intervenções, dentre outras:
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1) Aferir e interpretar os resultados de respostas fisiológicas
durante o repouso e durante o exercício;
2) Coletar dados e interpretar informações relacionadas com
prontidão para a atividade física, fatores de risco, qualidade de vida e
nível de atividade física;
3) Aplicar escalas de percepção subjetiva do esforço;
4) Manusear ergômetros (esteira, cicloergômetro, etc) e
equipamentos utilizados em programas de exercício físico;
5) Manusear equipamentos usados para avaliação de parâmetros
fisiológicos específicos;
6) Conhecer, aplicar e interpretar testes de laboratório e de
campo utilizados em avaliação física;
7) Realizar testes de avaliação postural e de avaliação
antropomêtrica;
8) Prescrever exercícios físicos baseados em testes de aptidão
física, desempenho motor especifico, avaliação postural, índices
antropométricos e na percepção subjetiva de esforço;
9) Trabalhar em equipe multiprofissional.
Para aplicação de avaliação física o profissional de Educação
Física deve apresentar domínio de conhecimento em protocolos de
testes e suas adequações de acordo com aptidão cardiorrespiratória do
avaliado; indicações e contra-indicações para realização de testes;
indicações de interrupção de testes; preparo de pacientes para a
realização de testes; funcionamento de equipamentos; fisiologia do
exercício e das respostas hemodinâmicas e respiratórias ao exercício
físico; princípios e detalhes da avaliação, bem como os objetivos a
serem atingidos.
Como todos os demais profissionais de uma equipe
multidisciplinar de saúde, o profissional de Educação Física deverá
conhecer a legislação específica da sua área de competência, para que
não incorra em condutas e procedimentos que caracterizem práticas
específicas de outras profissões da área da saúde.
Segundo (NUNES, 1998) há, portanto, a possibilidade de se
studar a Saúde Pública/Coletiva tentando periodizá-la, lembrando que as
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práticas que emergem nesses períodos não podem ser desarticuladas de
inúmeros fatores, como também que certos objetos de estudo, como
escreve Fourez (1995), somente têm condições de aparecer em dado
momento histórico, enfatizando a construção cultural dos conceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir, que é de suma importância a intervenção do
profissional de Educação Física no Programa Saúde da Família (PSF) e
no NASF (NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) nos três níveis de
intervenção (primária, secundária e terciária), atuando na promoção da
saúde e na prevenção de doenças, diretamente no tratamento não
farmacológico e intervindo nos fatores de risco.
Assim sendo o profissional de Educação Física, deve
desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da
população, a fim de reduzir os agravos e danos decorrentes das doenças
não-transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de
medicamentos e principalmente trabalhar em equipe multidisciplinar e
conhecer a legislação específica da sua área de competência, para que
não incorra em condutas e procedimentos que caracterizem práticas
específicas de outras profissões da área da saúde.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo, apresentar a trajetória dos
profissionais de Educação Física, desde a década de 1977 até o período
de 2020, aonde a categoria conquista permanentemente através da CBO
Classificação Brasileira de Ocupações, a inserção do profissional de
Educação Física na Saúde, que ocorreu em 17 de fevereiro de 2020 com
o código 2241-40. A referida pesquisa caracteriza-se como documental
parecida com a pesquisa bibliográfica. Diante das considerações finais
dessa pesquisa, o profissional de Educação Física, deverá e conseguirá
desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da
população, a fim de reduzir os agravos e danos decorrentes das doenças
não-transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de
medicamentos e principalmente trabalhar em equipe multidisciplinar do
SUS Sistema Único de Saúde.
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ABSTRACT
The present study aimed to present the trajectory of Physical
Education professionals, from the 1977 to the 2020 period, where the
category permanently conquers through the CBO Brazilian
Classification of Occupations, the insertion of the Physical Education in
Health professional, which occurred on February 17, 2020 under code
2241-40. This research is characterized as documentary, similar to
bibliographic research. In view of the final considerations of this
research, the Physical Education professional must and will be able to
develop actions that promote the improvement of the population's
quality of life, in order to reduce the injuries and damages resulting
from non-communicable diseases, which favor the reduction of
consumption medication and mainly working in a multidisciplinary
team of SUS Unified Health System.
Keywords: Chronological, Brazilian Classification of Occupations,
Physical Education.

RESUMEN
El presente estudio tenia como objetivo presentar la trayectoria
de los profesionales de Educación Física, desde el período 1977 hasta el
2020, donde la categoría conquista permanentemente a través de la
Clasificación de Ocupaciones de la CBO de Brasil, la inserción del
profesional de Educación Física en Salud que ocurrió el 17 de febrero
de 2020 bajo el código 2241-40. Esta investigación se caracteriza por
ser documental, similar a la investigación bibliográfica. En vista de las
consideraciones finales de esta investigación, el profesional de
Educación Física debe y podrá desarrollar acciones que promuevan la
mejora de la calidad de vida de la población, a fin de reducir las
agravaciones y daños resultantes de enfermedades no transmisibles, que
favorecen la reducción del consumo medicamentos y principalmente
trabajando en un equipo multidisciplinario del Sistema Único de Salud
del SUS.
Palabras clave: Cronológica, Clasificación Brasileña de
Ocupaciones, Educación Física.
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1 INTRODUÇÃO
Desde o século XX a área de Educação Física, vem ganhando
destaque no mercado de trabalho e ao mesmo tempo vem preenchendo
uma lacuna e vacuidade nos sistemas e órgãos governamentais de saúde
e o Conselho Nacional de Saúde, vem reconhecer o profissional da
Educação Física sendo da área de saúde, no 06 de março de 1997,
através da Resolução nº 218. De acordo com a Portaria 154/2008.
Diante do exposto faz-se necessário dissertar sobre a trajetória
do profissional de Educação Física, todo o caminho percorrido desde a
década de 1977 até o período de 2020.
A estrutura básica da CBO Classificação Brasileira de
Ocupações, foi elaborado em 1977, resultado do convênio firmado entre
o Brasil e a Organização das Nações Unidas - ONU, por intermédio da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, no Projeto de
Planejamento de Recursos Humanos (Projeto BRA/70/550), tendo como
base a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO de
1968.
Coube a responsabilidade de elaboração e atualização da CBO
ao MTE, com base legal nas Portarias nº 3.654, de 24.11.1977, nº 1.334,
de 21.12.1994 e nº 397 CBO 2002. É referência obrigatória dos
registros administrativos que informam os diversos programas da
política de trabalho do País. É ferramenta fundamental para as
estatísticas de emprego-desemprego, para o estudo das taxas de
natalidade e mortalidade das ocupações, para o planejamento das
reconversões e requalificações ocupacionais, na elaboração de
currículos, no planejamento da educação profissional, no rastreamento
de vagas, dos serviços de intermediação de mão-de-obra.
Desde a sua publicação, a CBO sofreu atualizações pontuais,
sem modificações estruturais e metodológicas. Entretanto, uma nova
metodologia internacional foi publicada em 1988. Editada em espanhol
CIUO 88, em inglês ISCO 88 e em francês CITP 88, sob os auspícios da
OIT, a nova classificação alterou os critérios de agregação.
Esta pesquisa caracteriza-se, segundo Marconi & Lakatos (2017)
como qualitativa aquela que identifica fatores relevantes de um objeto
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de maneira a analisar o teor de documentos ou realidades, e ainda
ressaltam a importância do embasamento teórico, assim sendo, o
presente estudo parecido com a pesquisa bibliográfica se diferencia
apenas pela natureza dos materiais pesquisados como fontes, esta está
direcionada a um referencial que ainda não receberam um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos primários
(documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições, associações,
etc.), podem também analisar documentos oriundos de interpretações,
como relatórios empresariais, relatos de caso, entre outros, desde que
sejam documentos validados.
O trabalho está dividido em introdução e mais cinco subtópicos.
No primeiro esta descrito a história da CBO Classificação Brasileira de
Ocupações, assim como a regulamentação da profissão de Educação
Física e a sua trajetória na saúde. No segundo é discutido o conceito de
ocupação, emprego ou situação de trabalho e os tipos de competências.
No terceiro é citado a Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002 que
aprova a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002, para uso
em todo território nacional e em ordem cronológica o ano que o
profissional de Educação Física é Incluído nas Equipes de Saúde da
Família do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Criação do
Código Provisório 2241-E1 pelo Ministério da Saúde, para o
profissional de Educação Física. O Conselho Nacional de Saúde - CNS
juntamente com a CBO torna o Código obrigatório para profissionais na
Academia da Saúde e com a publicação da Lei 12.864, em 2013 inclui
a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde. No
quarto a inclusão permanente na CBO com a classificação número
2241-40 – Profissional de Educação Física na Saúde. As considerações
finais trazem a trajetória do profissional de Educação Física e a sua
atuação nas ações de promoção da saúde mediante práticas corporais,
atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e
terciária no SUS Sistema único de Saúde e no setor privado.
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2. HISTÓRICO DA CBO, REGULAMENTAÇÃO DA
PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA
TRAJETÓRIA NA SAÚDE.
No Brasil, as informações administrativas relativas às ocupações
eram codificadas seguindo a estrutura da CBO. Entretanto, os dados
censitários e as pesquisas domiciliares seguiam uma outra
nomenclatura. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
possuía uma nomenclatura própria, sem descrições.
A multiplicidade de classificações ocupacionais usadas no Brasil
dificultava a comparabilidade entre os usuários de diferentes fontes de
informações produzidas no território nacional, com o agravante de
dificultar a comparação dessas estatísticas com aquelas geradas em
outros países. O trabalho inicial constituiu-se no esforço de articulação
entre os órgãos brasileiros que usavam diferentes classificações de
ocupação, na tentativa de unificá-las.
Em 1994 foi instituída a Comissão Nacional de Classificações Concla, organismo interministerial cujo papel é unificar as
classificações usadas no território nacional. A partir daí iniciou-se um
trabalho conjunto do Ministério do Trabalho MTE e o IBGE no sentido
de construir uma classificação única.
Para facilitar a execução de um projeto de tal envergadura, a
Divisão de Classificação Brasileira de Ocupações - DCBO decidiu
modularizar a construção da nova classificação.
O primeiro módulo foi construído em trabalho cooperativo entre
a Divisão da CBO do MTE e o Departamento de Emprego e
Rendimento - Deren do IBGE que resultou na publicação, em 1996, da
tábua de conversão que permitiu a comparação entre as estatísticas de
ocupação que utilizavam a classificação IBGE 91 e os registros
administrativos que utilizam a CBO 94, tais como a Relação Anual de
Informações Sociais - Rais, Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - Caged, Seguro Desemprego, e as estatísticas
internacionais que usam a CIUO 68 e a CIUO 88. A tábua de conversão
compatibilizou apenas os títulos, sem contudo modificar os critérios de
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agregação dos grupos ocupacionais, bem como sem refazer sua
definições.
O segundo módulo foi constituído pela elaboração e validação
da estrutura, já com a alteração de conceitos de agregação, utilizando-se
o modelo CIUO 88 com algumas adaptações. Este trabalho foi
desenvolvido pelo MTE e o IBGE com apoio de consultoria contratada
para este fim.
Em 1997, o Conselho Nacional de Saúde, reconhece o
profissional da Educação Física sendo da área de saúde, no 06 de março,
através da Resolução nº 218. De acordo com a Portaria 154/2008.
No dia 1º de Setembro de 1998, o Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, sanciona a lei 9696/98, publicada no
Diário Oficial da União em 02/09/98 que regulamenta a profissão de
Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais.
Após o profissional de Educação Física ser reconhecido pelo
Conselho Nacional de Saúde e a Regulamentação de sua profissão a
CBO de posse de uma estrutura como ponto de partida, inicia-se o
terceiro módulo que incluiu a escolha de um modelo de descrição e a
organização de uma rede de parceiros para a construção da classificação
descritiva. Aonde adotou-se o método Dacum - Developing A
Curriculum, adaptando-o para descrever famílias ocupacionais. A
descrição-piloto foi feita pelo Senai, no Rio de Janeiro, em 1999, a
primeira instituição parceira a ser conveniada. Em 2000 e 2001 foram
treinados facilitadores de novos conveniados do MTE - Fipe Universidade de São Paulo, Funcamp - Universidade de Campinas,
Fundep - Universidade Federal de Minas Gerais. Os trabalhos foram
concluídos em agosto de 2002.
Além das instituições conveniadas, o MTE contou com os
serviços de uma consultoria nacional e com o treinamento dos
facilitadores do método Dacum, feito por instituição canadense. Na fase
de definição da nomenclatura, contou com a participação de uma perita
da OIT.
A grande novidade do processo descritivo em relação à CBO
anterior é que cada família ocupacional foi descrita por um grupo de 8 a
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12 trabalhadores da área, em oficina de trabalho (ou painel) com
duração de três dias, sendo dois dias de descrição e um dia de revisão,
por outro comitê, também formado por trabalhadores. Ao todo, foram
1.800 reuniões-dia, em vários pontos do Brasil, com a participação de
aproximadamente 7 mil trabalhadores.
A outra novidade foi a mudança de filosofia de trabalho na CBO,
a partir do desenvolvimento de sua nova base - de uma publicação
ocupacional que era atualizada pontualmente, em um corte no tempo,
publicada em papel, passou-se a montagem de uma rede de informações
organizada em banco de dados, apoiada por um conjunto de instituições
conveniadas que atualiza a base de forma contínua e incrementa novos
desenvolvimentos, sob a coordenação do MTE.

3. BASES CONCEITUAIS
Ocupação é um conceito sintético não natural, artificialmente
construído pelos analistas ocupacionais. O que existe no mundo
concreto são as atividades exercidas pelo cidadão em um emprego ou
outro tipo de relação de trabalho (autônomo, por exemplo).
Ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalho
similares quanto às atividades realizadas.
O título ocupacional, em uma classificação, surge da agregação
de situações similares de emprego e/ou trabalho. Outros dois conceitos
sustentam a construção da nomenclatura da CBO 2002:
Emprego ou situação de trabalho: definido como um conjunto de
atividades desempenhadas por uma pessoa, com ou sem vínculo
empregatício. Esta é a unidade estatística da CBO.
Competências mobilizadas para o desempenho das atividades do
emprego ou trabalho.
O conceito de competência tem duas dimensões:
1º Nível de competência: é função da complexidade, amplitude
e responsabilidade das atividades desenvolvidas no emprego ou outro
tipo de relação de trabalho.
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2º Domínio (ou especialização) da competência: relaciona-se
às características do contexto do trabalho como área de conhecimento,
função, atividade econômica, processo produtivo, equipamentos, bens
produzidos que identificarão o tipo de profissão ou ocupação.
A nova estrutura proposta agrega os empregos por habilidades
cognitivas comuns exigidas no exercício de um campo de trabalho mais
elástico, composto por um conjunto de empregos similares que vai se
constituir em um campo profissional do domínio x, y e z.
A unidade de observação é o emprego, dentro de um conjunto de
empregos mais amplo (campo profissional), onde o ocupante terá mais
facilidade em se movimentar.
Assim, ao invés de se colocar a lupa de observação sobre os
postos de trabalho, agregando-os por similaridades de tarefas, como era
a tônica da CIUO 68 e CBO 82 e CBO 94, a CBO 2002 amplia o campo
de observação, privilegiando a amplitude dos empregos e sua
complexidade, campo este que será objeto da mobilidade dos
trabalhadores, em detrimento do detalhe da tarefa do posto.
Estes conjuntos de empregos (campo profissional) são
identificados por processos, funções ou ramos de atividades.
Para manter unidade de linguagem com a CIUO 88, estes
campos profissionais são denominados de grupos de base ou família
ocupacional. Esta é a unidade de classificação descritiva mais
desagregada.
Assim como a ocupação, o grupo de base ou família ocupacional
é uma categoria sintética, um construto, ou seja, ela é elaborada a partir
de informações reais, mas ela não existe objetivamente. Analogamente,
não existe um animal vertebrado, mas é possível classificar uma porção
de animais reais que tenham vértebras, dentro dessa categoria ou
construto.
Para oferecer ao usuário da classificação ocupacional uma ponte
entre a realidade e a categoria sintética, é preservada a Estrutura
Ampliada de Denominações, que é o Índice Analítico no qual o usuário
localizará o código e o nome do grupo de base de um emprego tipo x, y
ou z, com chave de conversão entre a estrutura da CBO 94 para a CBO
2002.
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Nota: todas as ocupações que compunham a CBO 94 e
que não foram excluídas, constam também das famílias
ocupacionais (grupos de base) da CBO 2002. Porém, as
ocupações constantes de uma determinada família
ocupacional da CBO 94 podem estar distribuídas em
diferentes famílias ocupacionais da CBO 2002, pois não
há correspondência direta entre as famílias ocupacionais
das duas estruturas (CBO 94 e CBO 2002). Assim, a
comparabilidade entre as duas estruturas poderá se dar por
meio de cinco dígitos da CBO 94 e seis dígitos da CBO
2002.

4. PORTARIA Nº 397, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002
Aprova a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002,
para uso em todo território nacional e autoriza a sua publicação.
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição Federal, resolve:
Art. 1º - Aprovar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO,
versão 2002, para uso em todo o território nacional.
Art. 2º - Determinar que os títulos e códigos constantes na Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO/2002, sejam adotados;
I. nas atividades de registro, inscrição, colocação e outras
desenvolvidas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE);
II. na Relação anual de Informações Sociais - (RAIS);
III. nas relações dos empregados admitidos e desligados - CAGED,
de que trata a Lei Nº 4923, de 23 de dezembro de 1965;
IV. na autorização de trabalho para mão-de-obra estrangeira;
V. no preenchimento do comunicado de dispensa para requerimento
do benefício Seguro Desemprego (CD);
VI. no preenchimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS no campo relativo ao contrato de trabalho;
VII. nas atividades e programas do Ministério do Trabalho e
Emprego, quando for o caso;
Art. 3º - O Departamento de Emprego e Salário - DES da Secretaria de
Políticas Públicas de Emprego deste Ministério baixará as normas
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necessárias à regulamentação da utilização da Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO).
Parágrafo único. Caberá à Coordenação de Identificação e Registro
Profissional, por intermédio da Divisão da Classificação Brasileira de
Ocupações, atualizar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO
procedendo às revisões técnicas necessárias com base na experiência de
seu uso.
Art. 4º - Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) são de ordem administrativa e não se
estendem às relações de emprego, não havendo obrigações decorrentes
da mudança da nomenclatura do cargo exercido pelo empregado.
Art. 5º - Autorizar a publicação da Classificação Brasileira de
Ocupação - CBO, determinando que o uso da nova nomenclatura nos
documentos oficiais a que aludem os itens I, II, III e V, do artigo 2º, será
obrigatória a partir de janeiro de 2003.
Art. 6º - Fica revogada a Portaria nº 1.334, de 21 de dezembro de 1994.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Jobim Filho ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Em 2008 o profissional de Educação Física é Incluído nas
Equipes de Saúde da Família do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF).
Em 2013 - Criação do Código Provisório 2241-E1 pelo
Ministério da Saúde, para o profissional de Educação Física.
Ainda em 2013 o Conselho Nacional de Saúde - CNS
juntamente com a CBO torna o Código obrigatório para profissionais na
Academia da Saúde.
Com Publicação da Lei 12.864, em 2013 inclui a atividade física
como fator determinante e condicionante da saúde.
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5. INSERÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA SAÚDE CÓDIGO 2241-40 DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2020
A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do Ministério
do Trabalho passou a apresentar um novo código: 2241-40, Profissional
de Educação Física na Saúde. A publicação foi feita no dia 17 de
fevereiro de 2020. Com a inclusão permanente, específica para atuação
na Saúde, o profissional de Educação Física passa a integrar, de forma
mais clara e objetiva as equipes dos Programas de Atenção Básica do
SUS, bem como, possibilita a inclusão na Tabela de Prestação de
Serviços do SUS.
O Profissional de Educação Física já fazia parte, desde 2002,
com outras classificações relacionadas a atividades físicas e esportivas,
a saber: 2241-05 – Avaliador físico; 2241-10 – Ludomotricista; 2241-15
– Preparador de atleta; 2241-20 – Preparador físico; 2241-25 – Técnico
de desporto individual e coletivo (exceto futebol); 2241-30 – Técnico de
laboratório e fiscalização desportiva; 2241-35 – Treinador profissional
de futebol.
Com a inclusão da classificação número 2241-40 – Profissional
de Educação Física na Saúde, a descrição primária foi ampliada com a
seguinte informação: Coordenam, desenvolvem e orientam, com
crianças, jovens e adultos, atividades físicas e práticas corporais.
Ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados
com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios e
regras inerentes a cada um deles; avaliam e supervisionam o preparo
físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas.
Estruturam e realizam ações de promoção da saúde mediante práticas
corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária,
secundária e terciária no SUS e no setor privado.
Importante ressaltar, que nas características do trabalho consta
que “o exercício das ocupações da família requer formação superior em
Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação
Física”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da história a trajetória do profissional de Educação

Física, segue uma linha cronológica passando sua história inicial pelo
Conselho Nacional de Saúde, que reconhece o profissional da Educação
Física sendo da área de saúde, desde 06 de março de 1997, através da
Resolução nº 218. De acordo com a Portaria 154/2008, desde a
elaboração da CBO Classificação Brasileira de Ocupações em 1977, até
a sua aprovação, Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002 para uso em
todo território nacional.
Em 2008 o profissional de Educação Física é Incluído nas
Equipes de Saúde da Família do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF).
Em 2013 - Criação do Código Provisório 2241-E1 pelo
Ministério da Saúde, para o profissional de Educação Física.
Ainda em 2013 o Conselho Nacional de Saúde - CNS
juntamente com a CBO torna o Código obrigatório para profissionais na
Academia da Saúde e com Publicação da Lei 12.864, em 2013 inclui a
atividade física como fator determinante e condicionante da saúde.
A inclusão permanente do código 2241-40, levou-se, em torno de
18 anos, para essa grande conquista da sociedade brasileira e
principalmente para os profissionais de Educação Física, que agora
poderão fazer parte e atuarem nos planos de saúde, abrindo um leque
para a referia área e agregando valor para as demais áreas de saúde.
Assim sendo, o profissional de Educação Física, deverá e
conseguirá desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade de
vida da população, a fim de reduzir os agravos e danos decorrentes das
doenças não-transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de
medicamentos e principalmente trabalhar em equipe multidisciplinar do
SUS – Sistema Único de Saúde e conhecer a legislação específica da
sua área de competência, para que não incorra em condutas e
procedimentos que caracterizem práticas específicas de outras
profissões da área da saúde.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo central, mostrar a
trajetória e as diferentes versões do conto de fadas Chapeuzinho
Vermelho, que de tantas maneiras de contar essa história encantou
e ainda encanta diversas gerações que de seu texto se apropriaram,
seja através da história lida ou da história contada, estimulando de
alguma forma o gosto pela leitura. Neste estudo serão
apresentadas as passagens desse conto de fadas pelos séculos,
saindo das rodas de fogueira até chegar às telas do cinema. A
metodologia adotada para a realização dessa pesquisa, foi através
do estudo bibliográfico, com revisão de literatura, de assuntos
pertinentes à essa temática. Sendo assim, espera-se com este
artigo, mostrar que não importa qual vertente será utilizada na
apresentação de um conto, mas o verdadeiro sentido está na forma
de introduzir a magia, sem fugir da essência da história,
contribuindo assim, para o desenvolvimento global do ser
humano, bem como para a formação de leitores.
Palavras-Chave: Versões;
Imaginário Infantil; Medo.

trajetórias;
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Contos

de

Fadas;

1- INTRODUÇÃO
Os contos de fadas, à medida que foram se aproximando
da infância, foram se transformando até chegar nas versões que
hoje conhecemos. Perpassaram séculos e se mantiveram como
instrumentos importantes de ensinamentos e de deleite para
adultos e crianças. Se nos lançarmos no tempo, de volta à nossa
infância, é provável não ser necessário recorrer a grande esforço,
para recordarmos com prazer daquelas belas histórias que
marcaram nossos primeiros anos de vida. Dentre elas, certamente
encontraremos os contos de fadas. Tais histórias arrastam-se pelo
tempo, disseminadas ao longo de diversas gerações e contém,
ainda hoje, o poder de alegrar os dias e embalar os sonhos de
tantas crianças em todo o mundo.
Diante do exposto, enfatiza-se a importância deste estudo
para o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, que já faz parte da
cultura popular, estando presente em diversos momentos da
História. E o seu encantamento é tão fascinante que se torna
gratificante a construção deste estudo, no sentido de realizar uma
espécie de viagem no tempo para essa abordagem, saindo das
rodas de fogueira e entrando nas telas do cinema. Desta forma,
tomando conhecimento da trajetória desse conto, a atual pesquisa
possui também como foco, apresentar o poder que as histórias
podem exercer na formação de futuros leitores.
Por conta disso, ao entrar nesse túnel do tempo, vale citar
que no século XVII, a sociedade era sobretudo formada por
camponeses. Eles trabalhavam e se distraíam juntos. Os contos
ditos em voz alta eram, antes de tudo destinados aos adultos, que
na maior parte, não sabiam ler. Para eles, era o momento de
exprimir não só a dura realidade em que viviam, mas também de
sonhar e mudar de vida durante uma história. Naquela época, a
palavra oral ainda primava sobre a escrita, sendo o livro de difícil
aquisição.
As histórias eram contadas ao pé da lareira ou em tabernas,
onde todos reuniam-se, inclusive as crianças. Os contos originais
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dos camponeses, na sua grande maioria, eram formados de
elementos grotescos e obscenos, pouco se importando com a
presença do público infantil.
Já os contos de fadas, por outro lado, surgiram bem antes
disso, ou seja, antes que houvesse na sociedade uma
intencionalidade em se fazer ou escrever algo dirigido às crianças.
Conforme Radino:
Os contos de fadas são considerados por Darnton
documentos históricos. Surgiram ao longo dos
séculos e foram sofrendo transformações conforme
a sociedade e a cultura a que se dirigiam. Segundo
o autor os contos franceses retratam a França
entre os séculos XV e XVIII, mostrando a realidade
brutal em que viviam os camponeses (2003, p.65).

Vale destacar, que alguns contos, porém, vieram a público
em pequenos livretos azuis a baixo preço. Vendidos pelos
mercadores ambulantes, eles ficavam ao lado dos objetos da vida
cotidiana. Ocorre que as crianças mais ricas passavam a infância
com as amas, provenientes do povo. Estas últimas relatavam em
francês esses contos de fadas que se transmitiam oralmente de
geração em geração. “A passagem dos contos orais para a cultura
escrita implica um processo de transformação, paradoxalmente
profundo e perceptível à primeira vista”. (PERRAULT, 2004, p.
31).

2- O CONTO DE FADAS CHAPEUZINHO
VERMELHO
2-1 A TRAJETÓRIA
Em razão do âmbito abrangente, o atual trabalho
contribuirá com informações específicas para o conto de fadas
Chapeuzinho Vermelho, por ter este conto uma trajetória
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reveladora e enriquecedora, sendo esse o objetivo central desta
pesquisa.
Segundo estudos já realizados, esse conto sofreu inúmeras
adaptações, mudanças e releituras através dos tempos. Mesmo
assim, da cultura popular mundial, ele é uma das fábulas mais
conhecidas de todos os tempos.
As origens desse conto podem ser rastreadas até por vários
países europeus e mais do que provavelmente anteriores ao século
XVII. Chapeuzinho Vermelho era narrada por camponeses na
França, Itália e Alemanha, sempre com um caráter muito popular.
Versões antigas, contadas ao pé da lareira ou em tabernas,
mostram uma jovem heroína esperta que não precisa se valer de
caçadores para escapar do lobo e encontrar seu caminho de volta
para casa.
Numa edição comentada e ilustrada dos contos de fadas,
Maria Tatar em seu livro Contos de fadas, 2004, disponibiliza
uma curiosa versão, de feitio mais antigo, dessa história.
O conto chama-se A História da Avó e tem as
características das narrativas folclóricas, não originalmente
direcionadas para as crianças. Por isso, não há nele nenhuma
mensagem pedagógica subliminar, nem preocupação em suprimir
os elementos grotescos.
A História da Avó merece um comentário, pois está fora
do padrão habitual. O começo é igual, mas mais sucinto, sem o
sermão materno, que está totalmente ausente. Torna-se curioso
citar essa versão para entendermos como esse conto foi sendo
modificado e suavizado através dos tempos.
E para melhor compreensão e conhecimento desse fato,
vale citar uma breve sinopse, onde vemos que o diálogo com o
Lobo é breve, apenas este pergunta por onde ela vai e segue o
outro caminho correndo para chegar antes. Devora a avó, mas não
toda, deixa um pouco de carne e uma garrafa de sangue para
depois. Quando Chapeuzinho chega, ele pede-lhe para deixar a
cesta na despensa e a convida para comer a carne e beber o vinho
(ou melhor, o sangue) que estão na prateleira.
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No fundo da cena, um gato falante comenta que é preciso
ser uma porca para comer da carne da avó e beber o seu sangue. A
menina não parece dar importância a essa observação, mas está
atenta ao convite do Lobo para irem para a cama: tire a roupa,
minha filha, e venha para a cama comigo... a cada peça de roupa
que ela tira, pergunta para o Lobo onde colocar, ele responde
sempre o mesmo: jogue no fogo, minha filha, não vai precisar
mais dela...O strip-tease é detalhado, quanto ao avental, ao
vestido, ao corpete, a anágua e finalmente as meias, e mais
minucioso será, quanto mais o narrador quiser acentuar as tintas
eróticas da cena. Quando ela finalmente deita, depois do diálogo
conhecido sobre as partes grandes e peludas do corpo do Lobo, a
menina tem uma súbita vontade de urinar e pede para se aliviar lá
fora, ao que o Lobo responde que faça na cama mesmo. A menina
insiste, e ele a deixa sair, mas com um cordão amarrado no pé. A
menina amarra o cordão numa árvore e dispara para casa tão
rápido que o Lobo não alcança.
Portanto, desde essa narrativa da tradição oral, que
considera-se a mais antiga, os aspectos eróticos (em que
Chapeuzinho se despe para entrar na cama do Lobo-Vovozinha) e
canibalísticos (quando, antes de comer a menina, o Lobo lhe serve
a carne e o sangue da avó), foram sendo suprimidos, substituídos e
modificados, confirmando assim suas alterações na trajetória
desse conto.
2-2 A PASSAGEM DO SÉCULO
Entrando para o final do século XVII e continuando no
século XVIII, essa história foi sendo suavizada, onde Charles
Perrault publica a primeira adaptação literária impressa de
Chapeuzinho vermelho em 1697, mas mesmo assim, poucos pais
se dispunham a ler aquela versão do conto para os filhos, pois sua
primeira versão francesa em papel não contém um bom final para
a menina: depois do diálogo clássico, ela é definitivamente
devorada pelo Lobo.
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Essa versão foi escrita para a corte do rei Louis XIV,
destinada a um público que o rei entretinha com festas
extravagantes e prostitutas, que pretendia levar uma moral as
mulheres para perceberem os avanços de maus pretendentes e
sedutores. Um coloquialismo comum da época era dizer que uma
menina que perdeu a virgindade tinha visto “o lobo”. O texto de
Perrault tem um caráter de fábula moral, ensina que quem
transgride as regras se expõe ao perigo, é punido e fim de história.
Inclusive algumas versões de Perrault trazem uns versinhos finais
que alertam as meninas ingênuas sobre o perigo dos lobos de fala
mansa:
Vemos aqui que as meninas e, sobretudo, as
mocinhas lindas, elegantes e finas, não devem a
qualquer um escutar. E se fazem-no, não é surpresa,
que do lobo virem o jantar. Falo “do” lobo, pois
nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são
até muito amáveis, serenos, sem fel nem irritação.
Esses doces lobos, com toda a educação,
acompanham as jovens senhoritas pelos becos afora
e além do portão. Mas ai! Esses lobos gentis e
prestimosos são, entre todos, os mais perigosos
(PERRAULT, Paris: Barbin,1697).

Os contos de Perrault são o resultado de uma censura
bastante nítida de todos os elementos e motivos que, na versão
original, poderiam chocar ou simplesmente não ser
compreendidos pelo público mundano. Mas Perrault não se
contentou em cortar o que os contos tinham de vulgar. Ele
transformou a narrativa e a adaptou à sociedade da época.
Originários, na maior parte, do folclore francês, os contos
adaptados literalmente por Perrault não pertenciam de modo
algum à literatura infantil, mas à literatura oral, sempre em
movimento, destinada aos adultos dos povoados, e eram
concebidos para o entretenimento noturno.
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2-2-1 UM NOVO SÉCULO
Já no século XIX, a versão de Chapeuzinho Vermelho
ganha um caráter de conto de fadas, onde cento e sessenta anos
depois (1857), os irmãos Grimm escrevem uma continuação do
conto. Duas versões da história foram contadas a Jacob Grimm e
seu irmão Wilhelm Grimm, a primeira por Jeanette Hassenpflug
(1791-1860) e a segunda por Marie Hassenpflug (1788-1856).
Os irmãos registram a primeira versão para o corpo
principal da história e a segunda em uma sequência do mesmo.
Nesta, após Chapeuzinho ter sido devorada, um lenhador que
estava passando em frente à casa da avó da menina, escutou o
ronco do lobo que dormia de barriga cheia. Ele entrou e cortou lhe a barriga, retirando a avó e a neta vivas de seu ventre; após, os
três preencheram o espaço vazio do estômago do animal com
pedras. O lobo acordou com sede e acabou afundando na água que
pretendia beber, morrendo em seguida. Perrault é quase
certamente a fonte do primeiro conto. No entanto, os Grimm,
modificaram o final.
Historicamente, os irmãos Grimm evidenciaram a
qualidade e a imaginação das histórias alemãs. Ao mesmo tempo,
enriqueceram o fundo comum das histórias de fadas, contribuindo
com versões novas e envolventes de histórias de caráter universal.
Há uma evidente preocupação educativa por parte dos irmãos
Grimm, manifesta na forma como eles desenvolvem determinadas
características de seus manuscritos. Outros temas, considerados
imorais ou demasiado cruéis, desaparecem.
E com relação a Chapeuzinho vermelho, apesar de os
finais das histórias de Perrault e dos irmãos Grimm diferirem, seus
inícios são bastante similares. Temos uma menina adorável,
conhecida de todos pelo capuz vermelho, presenteado pela avó, o
qual andava sempre vestindo. Um dia, sua mãe pede – lhe que
leve uns bolinhos e vinho (ou manteiga) para sua avó que vivia na
floresta. Em Grimm, essa ordem é acompanhada de um pequeno
sermão:
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Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente
demais, e, quando estiver na floresta, olhe para a frente como uma
boa menina e não se desvie do caminho. Senão pode cair e
quebrar a garrafa, e não sobrará nada para a avó. E quando entrar,
não se esqueça de dizer bom-dia e não fique bisbilhotando pelos
cantos da casa...
Na versão dos Grimm Chapeuzinho, disposta a obedecer,
pega o caminho conforme lhe fora indicado, mas encontra-se com
o Lobo. No primeiro diálogo dos dois, cheio de gentilezas, ele
toma a iniciativa e lhe pergunta aonde ela vai. Prontamente a
menina conta ao Lobo sua missão, seu trajeto e a localização
precisa da casa da avó. O ardiloso animal elabora então um plano
para devorar não uma, mas duas criaturas. Para isso precisa de
tempo, então faz Chapeuzinho ver como o sol está lindo e quantas
flores há para colher pelo caminho. A menina se entusiasma com
a proposta, se distrai com as flores e admirando borboletas, e ele
consegue chegar antes à casa da avó. O Lobo chega antes à casa
da avó, anuncia-se como sendo a neta e aproveita para devorar a
velha, vestindo suas roupas de dormir e deitando-se em sua cama,
à espera da menina. Chapeuzinho chega depois, e, nesse momento
ocorre o clássico diálogo, que é sempre o clímax da narrativa.
Logo após, ambas são devoradas, em seguida surge o lenhador
que acaba salvando-as e termina com a morte do Lobo.
Na análise desse conto, percebe-se que as várias versões
frisam que ela não teve medo, pois não sabia do perigo que corria.
E por mais variações que a história possa produzir, existem falas
que são como um núcleo permanente. Porém, fica claro a intenção
dos Grimm em utilizar o conto, como uma forma de alertar o
público sobre os perigos que podem surgir quando não se leva a
sério uma tarefa designada e as consequências que podem
ocasionar.
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2-2-2- O SÉCULO XX
Neste século, a interpretação de Chapeuzinho Vermelho
foi muito popular, com novas versões sendo escritas e traduzidas,
especialmente na esteira da análise freudiana, desconstrução e
teoria crítica feminista. A partir da modernidade, começou a haver
uma distinção entre produtos culturais para adultos e produtos
culturais para crianças, esse tempo levou isso tudo ao extremo, e
cada idade passou a ter seus produtos bem delimitados.
A cultura assimilou as leis do mercado, incorporando suas
prerrogativas de consumo e publicidade. Com o passar dos anos,
em função das intenções pedagógicas e mercadológicas, se torna
então importante a definição de um público-alvo. E Chapeuzinho
Vermelho passa a ter um forte caráter infantil.
Graças a isso, o grau de especialização da cultura
produzida para a infância tornou-se algo a ser estabelecido com
precisão. Levando em conta a psicologia de cada época da vida,
foram surgindo ofertas culturais diferenciadas, que estiveram sob
a suspeita adulta de serem prejudiciais ou deformadores da mente
infantil. Ao contrário dessa preocupação, os contos de fadas
ficaram isentos desse tipo de desconfiança e continuaram a ter um
grande apreço a esse tipo de narrativa. O único senão é um certo
filtro quanto a passagens mais cruas.
Alguns contos foram submetidos a uma certa censura,
embora seu conteúdo tivesse sido mantido. Há muito para se
pensar sobre os contos da tradição oral que se perpetuam na
intimidade dos lares, passando a fazer parte da formação das
crianças.

2-2-3- NO ATUAL SÉCULO
O século XXI, trouxe ainda novas versões do conto
abordado. Uma releitura de Chapeuzinho Vermelho que traz as
tendências da mídia virtual foi publicada na obra Bonezinho
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Vermelho e a internet no século XXI, por Ivone Gomes de Assis,
em 2005.
Nesta obra ilustrada, a vovozinha é uma hacker, que se
disfarça até nas preferências do cotidiano, afirmando não gostar
de nada que é tecnologia. A figura “feia” da vovó tenta quebrar o
mito que muitos carregam ao pensar que a voz e a escrita, suave e
gostosa, dos participantes de chats, sempre pertencem a pessoas
bonitas e cheias de boa intenção. É uma obra bilíngue para
crianças e adultos. Chico Buarque também faz uma paródia do
conto na publicação de Chapeuzinho Amarelo, para o público préadolescente e Guimarães Rosa, em Fita Verde no Cabelo, traz
uma versão para adolescentes.
Porém, mesmo com inúmeras versões e contribuições no
estudo desse conto, Chapeuzinho Vermelho continua tocando em
muitas angústias da infância, mas especialmente naquela que os
psicanalistas chamam “o medo de ser devorado”. Embora a
história de Perrault e o conto dos Grimm possam tomar um rumo
violento demais para algumas crianças, para outras essas mesmas
histórias terminarão com uma exclamação de prazer e um pedido
de bis.
E para os que se irritam com a incapacidade de
Chapeuzinho de perceber que a criatura deitada na cama de sua
avó é um lobo, como em Perrault e nos Grimm, as histórias The
Little Girl and the Wolf, de James Thurber, e LittleRedRiding
Hood and the Wolf, de Roald Dahl, são bons remédios. Na versão
de Thurber, assistimos à menina tirando uma pistola automática
da sua cestinha e matando o lobo a tiros. E a Chapeuzinho de Dahl
saca uma pistola de seu bermudão e, numa questão de semanas,
desfila com um “lindo casaco de pele de lobo”.
E como já era de se esperar, o conto Chapeuzinho
Vermelho entra nas telas do cinema, também com inúmeras
versões, onde é lançado em 1984 o filme de drama e fantasia The
CompanyofWolves (A Companhia dos Lobos), de autoria da
romancista britânica Angela Carter, que retrata a maturidade da
mulher e sua vida sexual numa metáfora do conto de Chapeuzinho
634

Vermelho. No filme, Rosaleen é uma jovem e ingênua aldeã que
ouve de sua avó histórias sobre os terríveis lobos que vivem na
floresta e se disfarçam de homens para seduzir e devorar
garotinhas.
As adaptações cinematográficas também tomam direções
diferentes como se pode ver em Freeway-Sem saída (1996), de
Matthew Bright, mas exploram infalivelmente as dimensões
eróticas da história. Em 2011, surge uma versão mais sombria do
conto, apresentada no filme RedRiding Hood (A Garota da Capa
Vermelha), onde um lobisomem assombra um pequeno vilarejo no
qual vive a garota Valerie (interpretada por Amanda Seyfried,
com direção de Catherine Harwicke), que deve escolher entre o
casamento prometido pela sua mãe e a fuga planejada com seu
amor de infância, ao mesmo tempo que desconfia de quem possa
ser o lobo.
Já em 2014, Chapeuzinho é um dos contos de fadas que
aparece no filme musical “Intothe Woods”, da Disney, com o
nome em português “Caminhos da floresta”. Nessa versão, a
menina é salva do Lobo Mau graças ao protagonista, que deve
quebrar um feitiço. Em retribuição, ela oferece sua capa, vermelha
como o sangue, sendo um dos itens solicitados pela bruxa má
(Meryl Streep), para desmanchar a maldição.
E finalmente em 2015, surge o filme Chapeuzinho
Vermelho no Castelo das Trevas, de Rene Perez com Iren Levy,
Nicole Stark, Robert Amstler e Alanna Forte. Nessa versão,
baseado no clássico dos Irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho é
perseguida pelo Lobo Mau e acaba se escondendo em um antigo
castelo em meio à floresta, em sua tentativa de fugir dos perigos
escondidos na mata fechada. No entanto, uma vez lá dentro,
Chapeuzinho irá descobrir novos perigos, problemas ainda
maiores que a colocam em risco, de maneira iminente e fatal. A
menina enfrenta seus próprios medos para que possa se ver livre
para sempre.
Assim, vemos que versões contadas da história de
Chapeuzinho Vermelho variam muito, com a adição ou a
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diminuição de elementos de acordo com cada autor, e pelo fato de
não possuir propriamente um sentido único, acaba se tornando
uma estrutura que permite gerar sentidos, por isso toda a
interpretação será sempre parcial.
Os contos são formados como imagens de um
caleidoscópio, o que muda são as posições dos
elementos. Certos arranjos particularmente felizes
por equilíbrio, beleza e força, cristalizam e formam
algumas dessas narrativas que hoje conhecemos
como as nossas histórias clássicas. (DIANA
LICHTENSTEIN CORSO,2006).

3- METODOLOGIA
Para a elaboração deste trabalho, foi utilizada a
metodologia de pesquisa descritiva e bibliográfica, realizando de
modo constante a análise da literatura, compreendendo os
trabalhos em que o assunto era pertinente a área de estudo e
pesquisa, apresentados em artigos acadêmicos; livros e sites da
internet.
Portanto, as principais referências foram pautadas nos
estudos de grandes educadores que se preocuparam com as
abordagens da importância dos contos de fadas na formação de
leitores e do universo da literatura infantil.
Em razão do âmbito abrangente, o atual trabalho buscou
contribuir com informações específicas do conto de fadas
Chapeuzinho Vermelho, por ter esta história uma trajetória
reveladora e enriquecedora, que muito encanta nossos pequenos
leitores, despertando assim, o interesse pelas histórias e pelos
livros.
Espera-se, que esta pesquisa possa servir de apoio para que
educadores e professores possam utilizar novas práticas
pedagógicas que consiga desenvolver em seus alunos, o gosto e o
prazer em ouvir e conhecer as histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após esse estudo realizado de forma objetiva e direta,
percebe-se que Chapeuzinho Vermelho se tornou um conto capaz
de conectar as pessoas ao elemento maravilhoso e à multiplicidade
de sentidos que caracterizam o mito em todas as culturas e em
todas as épocas, fazendo parte de um acervo cultural de histórias,
através do qual a humanidade reconhece a si mesma.
Mesmo hoje, neste nosso mundo regido pela tecnologia de
computadores e videogames, os contos de fadas tradicionais
continuam a magnetizar as plateias atentas, e isso pode ser
comprovado por qualquer contador de histórias. As histórias de
fadas, conforme citado por Bruno Bettelheim, no livro A
psicanálise dos contos de fadas, tem a capacidade de falar
simultaneamente a todos os níveis da personalidade humana.
Portanto eles falam tanto para crianças como para jovens ou
adultos e, por trabalharem com uma linguagem marcadamente
simbólica, estabelecem esse contato sem a intermediação do
pensamento lógico.
Sendo assim, é possível afirmar que os contos de fadas
possuem um lugar especial na vida das crianças, jovens e até
mesmo os adultos, pois a oralidade, a leitura e a escrita se tornam
atividades integradas e complementares utilizadas nas escolas e na
vida, onde o primeiro contato da criança com o texto se dá através
da narração oral, independentemente de estar ou não vinculadas
ao livro.
Assim, defende-se que além da presença marcante dos
contos de fadas nas gerações, eles devem também significar o
resgate das culturas orais.
É notório de uma maneira geral, que dentre os contos
tradicionais, Chapeuzinho Vermelho continua sendo um dos
melhores contos de fadas que contribui para essa prática, onde vêse que esse ele sobreviveu transpassando por vários séculos, sem
perder a capacidade de estimular a imaginação das crianças,
637

auxiliando nos conflitos psíquicos inconscientes que ainda dizem
respeito às crianças de hoje.
A leitura desta pesquisa nos faz ver que o atual império das
imagens não retirou a força das narrativas orais.
E mesmo nos deparando com as mais novas versões
cinematográficas, sempre estará viva a originalidade e a essência
desse conto de fadas na mente de cada leitor ou ouvinte.
E hoje, tanto para os educadores, professores e contadores
de histórias, o importante é saber que do ponto de vista do ouvinte
infantil, não faz muita diferença se a história é passada ou
contemporânea, a sua imaginação é livre para pensar e sentir os
contos do jeito que elas quiserem.
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RESUMO
O objetivo é analisar a tarefa institucional de garantir que
os alunos se tornem usuários efetivamente hábeis do
conhecimento, os aspectos que interfere no processo de formação
de jovens, adultos e idosos, processo este que há anos é um tanto
desafiador no contexto de muitas escolas. Pois a adaptação da
escola em acolher e garantir o desenvolvimento destes alunos de
acordo com os conteúdos aplicados conforme as diretrizes
curriculares, dando igualdade como cidadão; devendo ser
apropriadas não só para instruir, mas para várias funções como
transformar, intelectualizar e formar cidadãos letrados e
alfabetizados. Com o presente estudo visa pesquisar o contexto da
educação na EJA nas escolas que realmente compreenderam o
verdadeiro sentido de ensinar, e que desenvolve com seus alunos
trabalhos com resultados altamente significativos e que os insere
de fato à sua sociedade.
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1- INTRODUÇÃO
A escola tem a tarefa institucional de garantir que os
alunos se tornem usuários efetivamente hábeis do conhecimento,
pois saber ler, interpretar, calcular, conhecimentos do conteúdo
curricular é condição indispensável ao exercício pleno da
cidadania. E junto com ensinar para aprender, é preciso também
ensinar para serem inseridos em sociedade alfabetizada. Nos dias
de hoje, a mudança para o atendimento de alunos jovens, adultos e
idosos, leva a planejar atividades de ensino conforme o ritmo, a
possibilidade, o interesse e a necessidade desse aluno, para que
haja qualidade de aprendizagem (ARROYO, 2006). Dessa forma
o profissional da educação deve ter a constante preocupação de
aprimorar os conhecimentos referentes ao trabalho pedagógico
com os alunos da EJA.
O trabalho trás a inserção de todo jovem, adulto e idoso
num programa educacional flexível que possa abranger o variado
tipo de alunado e oferecer o mesmo conteúdo curricular sem perda
da qualidade do ensino e da aprendizagem. A socialização do
aluno com maior idade na sociedade dominante onde ocorre o
preconceito, a falta de educadores qualificados e ambiente
adequado para o atendimento do aluno do EJA no ensino regular.
Espera-se utilizando a pesquisa bibliográfica como meio
para melhorar o propósito do estudo de caso, compreender a
educação de jovens e adultos e a forma de trabalhar com esses
alunos. Entender com os autores a importância da formação e
como ocorre o aprendizado e a importância desta.
Consideram importante analisar as concepções dos
professores, pois sabem que eles constroem sentidos que retratam
o seu modo de ser e agir, a partir das relações estabelecidas ao
longo de sua vida, tanto ao nível pessoal quanto profissional. Com
o advento da sociedade moderna, propõe-se a formação dentro de
uma racionalidade científica e técnica, compatível com as
exigências da produção correspondente aos rumos que o
desenvolvimento econômico vai traçando. Daí a importância de se
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conhecer de maneira mais aprofundada o que pensam e como
agem os professores de alunos da EJA, pois sua maneira de ser
traz pistas importantes para compreender a prática pedagógica.
Propõem através deste trabalho, repensar a questão de que
a escola se faz necessária ser discutida, pela sua relevância, em
possibilitar ações e reflexões em torno dos alunos jovens, adultos
e idosos, com diferença na idade, neste caso, para que tenham
oportunidades de aprender em uma escola capaz de atender todas
suas necessidades. Desta forma, é apresentada uma breve revisão
bibliográfica, um estudo com análise e conclusões desta pesquisa.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
2-1 A GARANTIA DE ENSINO PÚBLICO A TODOS OS
CIDADÃOS
Presencia no cenário educacional, a demanda de alunos
jovens, adultos e idosos como frequentadores de escolas de
educação básica, tal fato, despertou grandes questionamentos em
relação à aprendizagem dessa clientela, não somente um fator
educacional, mas também cultural, é a mudança de paradigmas
estabelecidos por uma sociedade resistente a transformações, que
infelizmente essas mudanças paradigmáticas dependem da
estrutura e formação das instituições que atendem a adversidade
(RIBEIRO; JOIA; PIERRO, 2001).
Segundo Ribeiro; Joia; Pierro (2001) para que o Brasil se
realizasse como nação desenvolvida a Educação de Jovens e
Adultos foi profundamente marcada por movimento popular e
vários programas de interesse, fortificados com ações educativas e
políticas
assistencialistas,
educacional,
populistas
e
compensatórias, mudando a visão deixando de ser tão
preconceituosa e passando a ser representante.
Sauner (2009) diz que as escolas de educação EJA não
foram completamente questionadas em suas funções e
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organização pedagógica, frente a demanda, o desafio das escolas é
o de tornar claro o seu papel, pois a educação é para todos e o
saber particular e constante vai determinar e possibilitar a
construção do saber de modo geral.
Para Sauner (2009) a educação EJA pressupõe a formação
qualificada do docente que é o elemento central para elevar a
qualidade da educação brasileira no trabalho com esses alunos e a
organização das escolas para a garantia do direito de todos à
educação, compreendendo as concepções dos professores de
alunos jovens, adultos e idosos inseridos em suas salas de aula.
Dessa forma, buscando uma aproximação entre os alunos e o
professor, os trabalhos passaram a ser realizados em aulas como a
experiência diária, com debates e entrevistas para coletar
informações, explorado e valorizando os conhecimentos para
construção de novos saberes.
Segundo Arroyo (2006) analisando dentro de uma
educação formal procura ainda o reconhecimento e o respeito para
o EJA que ainda está pouco consolidada, precisa de uma
composição diferente, com as novas estruturas gerenciais
específicas de funcionamento nas secretarias estaduais e
municipais pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Básico (FUNDEB).
Conforme o autor ocorre discussões sobre nova
configuração, um modelo diferente para atender a necessidades do
EJA, esse processo de educar acontece em diversos movimentos
sociais como ONGs, universidades entre outros, para implementar
nas políticas públicas as reais necessidades para atender essa
clientela. Diferente do que antes existia, ensino-aprendizagem de
conteúdos escolares de acordo com as séries regulares é inviável,
um novo modelo educacional, mais completo com analise do
aluno, sua experiência de vida, seu modo de aprender, o ambiente,
com uma modalidade específica, desenvolvida plenamente.
Freire (2007) diz que a ideia de um novo paradigma na
educação de jovens, adultos e idosos se fundamenta no
reconhecimento da diversidade existente na vida em sociedade, o
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que garantiria a todos os indivíduos as oportunidades,
independentemente de suas especificidades. Em todos os trabalhos
realizados e acompanhados a observação da diversidade, se faz
real em virtude das transformações socioeconômicas decorrentes
da atual conjuntura da sociedade.
Para Freire (2007) existem importantes aspectos para se
compreender o processo de desenvolvimento dos alunos é o
conceito de compensação que consiste em criar condições e
estabelecer interações que possibilitem aos sujeitos se desenvolver
no ambiente educacional. É possível desenvolver o processo
ensino-aprendizagem destes alunos e torná-los capazes de exercer
sua cidadania.
Os pressupostos escolares fundamentam vários programas
e projetos, onde o desafio proposto para o estudo é abordar a
importância de se aprender desde o mais cedo na educação formal.
No Brasil a Constituição de 1988, teve grande contribuição para o
crescimento do atendimento a todos os alunos, pois assegura a
todos, sem restrições o direito à educação. Após a promulgação
desta lei, as escolas tentam acolher alunos que, por algum motivo,
estão afastados das classes regulares, mesmo existindo a falta de
estrutura pedagógica e um ambiente favorável à sua adaptação no
cotidiano escolar (BRASIL, 1988).
Para Haddad e Di Pierro (2000) o ensino tal como se
debruça essencialmente sobre o aprender. Pretende-se despertar
em cada aluno, o conhecimento, ajudando-os a desenvolver armas,
dispositivos intelectuais e cognitivos que permitam construir suas
próprias opiniões e o seu próprio pensamento crítico. Tendo em
vista que a prática da aprendizagem tem sido bastante incentivada,
sem que suas implicações sejam suficientemente conhecidas,
parece relevante estudar as concepções dos professores.
Os estudos teóricos e as lutas políticas em defesa da
educação têm apontado para a construção social, enquanto sujeitos
sociais de plenos direitos. Contudo, cada aluno independente da
idade, são sujeitos marcados pelas contradições da sociedade em
que vivem. O professor terá que ajudar na aprendizagem de
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conteúdos e ser um elo para uma compreensão maior (HADDAD
e DI PIERRO, 2000).
Segundo Demo (2003) na escola, além do ensinoaprendizagem, ocorre avaliação em diferentes ambientes e em
diferentes momentos, serve para que o professor observe à
organização e a gestão com atividades dentro e fora da sala de
aula, as atividades realizadas na biblioteca, no laboratório de
informática, a convivência com os colegas. Depois de obter essas
informações nos ambientes de avaliação, o professor constrói o
perfil do aluno. A educação tornou-se, assim, um campo polêmico
por várias razões. A entrada dos alunos jovens, adultos e idosos na
escola percorre vários caminhos, enfrentando preconceitos,
dificuldades, despreparo profissional, barreiras, prática escolar
inadequada entre outras. A EJA é um dos maiores desafios do
sistema educacional.
Para Demo (2003) o compromisso com o desenvolvimento
cognitivo é fundamental para uma aprendizagem de sucesso que
vise mais do que a sala de aula. O autor coloca que para superar o
modelo tradicional de ensino é preciso que haja o
desenvolvimento do pensamento divergente que supõe indivíduos
criativos, críticos e capazes de responder aos múltiplos e,
sobretudo novos problemas encontrados no dia-a-dia.
O princípio básico da escola garante que todos saibam ler e
escrever é mascarado na maioria das escolas públicas, então a
utilização de mecanismos diversificados pode ser um aliado para
auxiliar a resolver essa deficiência, pois a construção do
conhecimento não é um processo de aquisição de um saber
enciclopédico, totalizável e adicionável, mas onde o aluno se
desloca, em contínuos movimentos de avanços e recuos, de
construção em reconstrução, de elaboração e seleção de
informação, de interação com os outros. (DEMO, 2003).
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2-2 OS SENTIDOS DA EJA NA PERSPECTIVA DOCENTE
NA ERA DA TECNOLOGIA
O ensino tal como se debruça essencialmente sobre o
aprender conforme Gadotti; Romão (2005), mostra como pretende
despertar em cada aluno, o conhecimento, ajudando-os a
desenvolver armas, dispositivos intelectuais e cognitivos que
permitam construir suas próprias opiniões e o seu próprio
pensamento crítico. Tendo em vista que a prática do ensinoaprendizagem tem sido bastante incentivada, sem que suas
implicações sejam suficientemente conhecidas, parece relevante
estudar as concepções dos professores.
Segundo Gadotti; Romão (2005) os estudos teóricos e as
lutas políticas em defesa da educação têm apontado para a
construção social para todos os alunos enquanto sujeitos sociais de
plenos direitos. Contudo, são sujeitos marcados pelas contradições
da sociedade em que vivem. O professor terá que ajudar na
aprendizagem de conteúdos e ser um elo para uma compreensão
maior.
Para Ghiraldelli Junior (2006) hoje em dia se faz
necessário que o professor esteja preparado para exercer sua
profissão, pois sendo intelectual precisará estar sempre lendo,
estar bem informado, estar pesquisando necessita estar atento às
realidades sociais, interagir de modo dinâmico com a sociedade
etc. Por falta de informação, apoio pedagógico e experiência
alguns professores acabam falhando quando a questão é trabalhar
com alunos da EJA. Os professores tiveram uma formação
baseada no reprodutivismo e na mera transmissão do
conhecimento, o seu trabalho deve ter compromisso com sua
prática, e também estar sempre avaliando suas ações.
Ghiraldelli Junior (2006) diz que compreender ás
concepções de professores de alunos EJA em salas de aula é
considerado importante analisar as concepções dos teóricos, pois
se sabe que eles constroem sentidos que retratam o modo de ser e
649

agir, a partir das relações estabelecidas ao longo da vida, tanto ao
nível pessoal quanto profissional.
Para Gil (2007) o planejamento educacional do EJA
deverá sempre estar passando por adaptações quando necessário,
pois no papel é estático, quem vai dar vida para esse planejamento
é o professor que estará atuando como o ator, e é ele quem pega o
script e representa-o. É engessado no pensamento linear, por isso,
quando o professor flexibiliza as experiências, irá obter melhores
resultados. Os professores podem adaptar todas as atividades em
níveis de habilidades para que todos os alunos possam ter
participação nas aulas com sucesso, segurança e desafio. Assim
ocorrerá a participação dos alunos com estímulos. Pensando no
pedagogo, na capacidade de entender e reconhecer o outro, é
preciso expor uma educação verdadeira que acolhe a todas as
pessoas sem exceção.
Conforme Gil (2007) Dessa forma, analisando o sistema de
ensino do EJA, há pouco tempo ás aulas era realizada de forma
convencional; aprendiz educador, onde o professor entrava na sala
e ministrava a aula, os alunos escutavam e escrevia tudo o que era
ensinado. Os recursos utilizados eram a lousa, giz, carteiras, lápis
e cadernos e para debater temas em sala, os professores
precisavam pesquisa muito e usavam como fonte: os livros,
revistas, jornais, etc. O mesmo acontecia com os alunos que, para
fazerem seus trabalhos escolares tinham de recorrer ao mesmo
recurso.
Para Faria (2009) a instituição escolar que nasceu para,
entre outros objetivos, proporcionar informação e promover o
conhecimento, compete agora com várias fontes fornecedoras de
informação como a televisão, entre outros meios de comunicação,
cujo fim principal é formar e educar. A confusão entre informação
e conhecimento é, aliás, habitual, pois a informação implica uma
informação selecionada, elaborada, interiorizada e adequadamente
integrada nas estruturas cognitivas de um sujeito, o conhecimento
é algo pessoal e intransmissível, pois só podem transmitir
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informação que pode ou não ser convertida em conhecimento pelo
receptor.
Segundo Faria (2009) nesta vertente, em que espaço cabe à
educação e que lugar ocupa a escola, enquanto instituição
destinada para a formação e educação, no universo do
conhecimento cada vez mais disputado pelos atraentes veículos
transmissores de informação.
Para Leal (2005) com o aparecimento da tecnologia, de
uma forma geral, houve uma mudança no comportamento da
população mundial, mesmo que não alfabetizadas, começaram a
utilizar os meios de comunicação, como os computadores com
maior frequência para agilizar serviços, obter informações rápidas
e seguras, os computadores entraram definitivamente no dia-a-dia
das pessoas, e nas escolas não podia ser diferente.
Segundo Leal (2005) ao adotar essa linha de pensamento, a
escola deve considerar tudo que envolve o âmbito educacional,
suas perspectivas sociais, políticas, econômicas, o meio em que
está inserida e principalmente a qualidade do ensino. A formação
dos profissionais da educação no EJA é nesse contexto elemento
fundamental para o desenvolvimento, conhecer vários meios de
ajudar a transmissão do conhecimento que se propõe em benefício
de si próprio, das metas escolares e dos alunos.
Com base nos aspectos que foram contemplados na
pesquisa, pode-se salientar que as formas de pensar do professor
sobre temas relacionados ao EJA estão sendo construídas e os
alunos estão à margem do processo ensino-aprendizagem e que os
professores ainda estão se familiarizando com o conteúdo do
ensino-aprendizagem adequado.
Daí a importância de se conhecer de maneira mais
aprofundada o que pensam e como agem para analisar professores
de alunos, pois sua maneira de ser traz pistas importantes para
compreender a prática pedagógica. Para o cumprimento deste
objetivo foram analisadas as concepções de vários autores. Para a
compreensão das concepções no contexto da sala de aula do EJA,
foi optado por encaminhar este trabalho dentro da abordagem de
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pesquisa bibliográfica. Entende-se a pesquisa como um processo
em construção precisa ser refeito de acordo com as necessidades
do trabalho, pois o investigador parte para um estudo munido dos
conhecimentos com hipóteses formuladas com o único objetivo de
serem modificadas e reformuladas à medida que vão avançando.
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THE HISTORICAL DETERMINANTS OF THE
SWISS POLITICAL SYSTEM
The history of Switzerland is undoubtedly the key to
understanding its political system and the mechanisms of its
institutions. Despite the fact that its past, when compared to other
countries, seems rather short and “meager”, the evolution of
Switzerland’s political and social system can be described as
10
brimming with original solutions.1
In ancient times, the area of the modern Switzerland was
populated by Rhaetian and Celtic tribes. The name Helvetia comes
from the Helvetii, the representatives of a Celtic tribe that settled
in the Aare valley. However, the beginnings of modern Swiss
state date back to the August 1, 1291, when three cantons – Uri,
Schwyz, and Unterwalden – formed a confederation2 and made
an alliance in order to jointly defend their lands against the
Habsburgs. In this way, a so-called eternal union was made that
would later become the foundation of the Swiss state. 3
This pact, known as Eidgenosenschaft – i.e., “a union made
under an oath”4 – was confirmed by a special declaration, the socalled Federal Letter, which was also the first political act of the
Swiss Confederacy. The citizens of the cantons, i.e., the
1010

1
Z. Czeszejko-Sochacki, Wstęp, in: Konstytucja Federalna
Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., translation and
introduction: Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000, p. 5.
2
A confederation is a loose union of states based on an agreement made
usually in order to pursue
a common foreign policy. The states remain sovereign and, as a rule,
there is no centralized power, author’s note.
3
Cf. M. Matyja, Swiss Made. Jak funkcjonuje międzykulturowa
Szwajcaria?, Poligraf, Brzezia
Łąka 2010.
4
A. Baur, Fenomen szwajcarski, Warszawa 1979, p. 13.
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signatories of the pact, expressed their belief regarding the
alliance’s permanence and declared mutual aid in defending their
liberty and sovereignty. They also pledged not to recognize any
settlements imposed on them by an external power and to settle
11
any disputes by peaceful arbitration.5
At first, the document was classified. Its content was not
revealed before the battle of Morgarten in 1315.6 Later, it was
lost and eventually found in an archive in Stans in 1760. The
document was translated and published in German. 7 The Swiss
statehood continued to evolve throughout the subsequent centuries,
and its political system underwent many changes. Despite the
diversity in culture, language and religion, the additional cantons
and communes that joined the confederation retained their
sovereignty.8
A turning point the history of Switzerland occurred in the
late eighteenth century when the French army, led by Napoleon
Bonaparte, occupied its territory and overthrew the existing
political and social order.
The direct cause for the French army’s invasion were the
inter-cantonal riots. In July 1798, undoubtedly influenced by the
French Revolution, the citizens of the canton of Waadt –
threatened by the authorities of the canton of Berne – sought the
1111 5

J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk 1976, p. 36-41.
6
During the Battle of Morgarten (November 13, 1315) the citizens of
the cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden defended their rights to
independence from the Habsburgs. It took place near Morgarten in
the canton of Zug, author’s note.
7
M. Matyja, op. cit., p. 8.
8
Cf. R.L. Frey (Hrsg.), Fӧderalismus – Zukunftstauglich?!, NZZ Libro,
Zürich 2005.
9
A unitary state is characterized by internal political and administrative
unity. All of its administrative units are organized identically and
subordinated to its central authorities (author’s note).
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help of the Napoleonic army. After a number of clashes, the
French conquered Berne and the whole Switzerland. On April
12, 1789, in the city of Aarau, the constitution of the so-called
Helvetic Republic was officially proclaimed. Modeled after
France, it was established as a centralized, unitary state. 9 Drawn
up in Paris, the constitution was an attempt at combining the
progressive
and enlightened ideas born by the French
12
10
Revolution
with the concept of a state governed top-down,
which – up to that point – was a notion foreign to federal
Switzerland. The changes introduced by the constitution of the
Helvetic Republic were essential to the cantons’ status and limited
their competencies. The union of sovereign countries was replaced
with a unitary state without any borders between the cantons,
which, following the French example, were renamed as
“departments.”
In the summer of 1802, the French army withdrew from the
Helvetic Republic by the order of Napoleon Bonaparte. The
reasons were the Swiss’ growing protests and the cold
calculation of Napoleon himself, who expected the French to
soon come back to the Republic as the saviors of a divided
country. After the French left, the Swiss could independently
attempt at reforming their state. However, even adopting the socalled Second Constitution of the Helvetic Republic did not put an
end to the internal unrest and riots. 11 The whole of Switzerland
was ridden with rebellions and conflicts. The advocates of the
canton’s sovereignty and the federal structure of the state rose
to prominence. Due to this, on February 19, 1803, Napoleon
12 10

Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku,
translation and introduction: P. Sarnecki, Warszawa 1997, p. 90-92.
11
Cf.
Helvetische
Staatsverfassung,
http://www.servat.unibe.ch/verfg/ch/1798_Helvetische_Staatsverfassun
g.pdf, accessed August 9, 2019.
12
M Aleksandrowicz, System prawny Szwajcarii: historia i
współczesność, Białystok 2009, p. 38.
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imposed upon Switzerland a new constitution – the so-called Act
of Mediation –, which revived the principle of federalism. The Act
came fully into effect on March 10, 1803, ending the Helvetic
Republic and, as a result, recreating the former administrative
structure of the state.12
The political system imposed by France did not survive
long. Centralizing a confederation of free states proved to be
impossible. On the other hand, the Act of Mediation turned out
more durable with its effects still visible even in 1848, when the
13
new constitution was being prepared.13
The Act limited the competencies of the federal authorities
to the following domains: foreign policy, military, ratifying tariffs,
and mediation in inter-cantonal conflicts. At the beginning of the
nineteenth century, these competencies belonged to the assembly
of the cantons’ representatives, and in the period between its
sessions they belonged to the Landmann (the president), who also
represented Switzerland abroad. At that time, however, the
confederations’ foreign policy was still strictly dependent on
France.14
It should be emphasized that the time during which the Act
of Mediation had been in effect, the confederation experienced a
political stabilization.15 Due to being strongly dependent on
France, however, Switzerland was highly sensitive to political
events in other countries. The fall of Napoleon in 1814 also
marked the end of the political system based on the Act of
Mediation. The first half of the nineteenth century, until 1848,
1313 13

The new document included provisions that regulated issues
such as the separation of church and state, standardization of weights
and measures, currency, legislation, and military, author’s note.
14
Cf. Grenzen des Zumutbaren. Erfahrungen mit der franzӧsischen
Okkupation und der Helvetischen Republik (1798-1803), Hrsg. A.
Würgler, Schwabe Verl., Basel 2011.
15
Cf. Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D9808.php, accessed August 9, 2019.
660

was a very difficult era for Switzerland. Great changes that
occurred in the areas of politics, society, economy, and
technology transformed the country’s and its people’s life.
The decision regarding the further status of the
confederation was made at the Congress of Vienna, during which,
on March 20, 1815, the then Swiss state was granted neutrality
and inviolability of its territory. The European powers agreed
that a neutral Switzerland would be a perfect buffer zone
between France and Austria, thus, contributing to the political
stability in Europe. In the meantime, Switzerland regained its
confederation’s territories and, on August 7, 1815, the 22 federated
states signed an agreement – an inter-cantonal pact – that
made Switzerland a federation, as opposed to its previous status as
confederation.16 14Despite this, the union has retained its
traditional
name,
the Swiss
Confederation (German
Schweizerische Eidgenossenschaft), which refers to the alliance
made between the three cantons on the Rütli mountain in 1291.17
Around 1830, political thinking changed to be more
favorable to the idea of returning to a centralized state. There
were also attempts at discrediting the inter- cantonal pact and the
assembly of the cantons’ representatives.
In the years 1830-31, democratic revolutions occurred in
twelve cantons, leading to a replacement of the former
authorities with modern democratic institutions. However,
citizens still lacked a direct influence on legislation and decision1414 16

Federation, as opposed to confederation, is a state that
comprises autonomous parts under a common (federal) government.
The parts that constitute a federation have an internal autonomy and
can make their own laws in certain domains. The common factors are,
however, the currency, foreign policy, and defense, author’s note.
17
J. Wojtowicz, op. cit., p. 179.
18
R. Büchi, N. Braun, B. Kaufmann, Przewodnik po demokracji
bezpośredniej, Initiative & Referendum Institute Europe, Łódź 2013, p.
46.
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making. Between 1831 and 1835, there began attempts at
modernizing the federal pact of 1815. In the early 1830s, many
projects that aimed at revising the pact were made but did not
yield any positive results. Both the opposition during the 1830-31
constitutional debates and the social movements of 1839-41
demanded the right to veto political decisions. Today, this right can
be considered as the precursor of modern referenda. 18 The first
veto was introduced in the canton of St. Gallen in 1831. As a
democratic instrument, veto was not practical since it did not pose
a threat to the liberal parliamentary democracy. The democratic
opposition was still too weak to be able to efficiently utilize the
right to veto. Finally, in 1848, the assembly of the cantons’
representatives declared its own dissolution, which began the
modernization of the federal state and changed the 1815 pact into a
constitution. The changes, later named as the Bern Project, were
accepted by fourteen cantons and one half-canton. A city in
which a given session of the parliament was taking place was
temporarily considered the capital of the country. 1915

1515

M. Matyja, Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji
bezpośredniej, Adam Marszałek, Toruń 2016, p. 50ff.
20
Cf.
Helvetische
Staatsverfassung,
http://www.servat.unibe.ch/verfg/ch/1798_Helvetische_Staatsverfassun
g.pdf, accessed August 9, 2019.
21
V. A. Manatschal, Kantonale Integrationspolitik im Vergleich. Eine
Untersuchung der Determinanten und Auswirkungen subnationaler
Politikvielfalt, Nomos, Baden-Baden 2013.
22
M. Marczerwska-Rytko, Szwajcarski model demokracji
bezpośredniej, in: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we
współczesnym świecie, M. Marczewska-Rytko (ed.), Lublin 2011, p.
325.
23
A. Pogorzelska-Kliks, Ewolucja tożsamości narodowej mieszkańców
szwajcarskiego kantonu Valais, doctoral dissertation, Uniwersystet
Śląski Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2007, p. 49.
19
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THE CONSTITUTION OF THE SWISS
CONFEDERATION
In 1847, a civil war broke out between the Roman
Catholic and the Protestant cantons. Catholics tried to prevent
the strengthening of the central power, which was the goal of
the then ruling representatives of the Radical Party. The
hostilities lasted for a month and resulted in about 100
deaths. It was the last significant armed conflict in Swiss
territory. Since then, the country has never experienced the
horror of war. As a result, in 1848, the federal constitution was
drawn up, and its announcement marked a turning point in
the shaping of the Swiss political system.20 The constitution
introduced a system of state governance based on the
instrument of direct democracy, while leaving the cantons and
the communes the right to self-govern on local issues.21 In
the new constitution, the state declared itself as religiously
neutral and adopted the principle of territoriality according to
which multilingual Switzerland legally acknowledged every
language used within its borders. All linguistic communities
acquired the right to be – proportionally to their size –
represented in the state’s political institutions.22
The new constitution comprised of a preamble and
three chapters that contained 114 articles, as well as interim
provisions.23 The confederation of cantons was officially
replaced with a federation whose members – the cantons – had
to voluntarily give up a certain part of their sovereign rights in
order to submit to the new power. The new federation retained
the traditional name of Confederation and obliged itself to
maintain the unity of the Swiss nation while ensuring internal
order and peace. In this way – after gaining competence in
foreign policy making, declaring war and peace, organizing
the military, introducing tariffs, establishing postal and
monetary systems – the federation claimed the right to
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intervene in the case of internal conflicts between cantons or a
16
potential civil war.24
Apart
from guaranteeing
itself
international
independence and internal peace, the federation set itself two
main goals: the protection of the cantons’ rights and liberties,
and the pursuit of citizens’ general prosperity. Among the
cantons’ competencies, the schooling system, judiciary,
legislation and police remained. The union guaranteed all of its
citizens freedom of religion, speech, and association, as well
as the right to assembly. The essential fact is that, from the
very beginning, the federation ambitiously intended to create
a Swiss nation. In order to do that, the freedom to settle
was introduced, which meant that every citizen of the new
Swiss state had the right to choose a place to live on the
federation’s territory without the risk of losing any of their
basic rights.
However, the most significant innovation introduced by
the Constitution of 1848 was undoubtedly the establishment of
the legislative and the executive arms of the central authority:
the parliament, the government, and the federal tribunal. The
parliament – the Federal Assembly – elected in general
elections, was made up of two houses: the National Council,
which represented the nation, and the Council of States (two
deputies from each canton). An important novelty was the
executive power, the Federal Council, that consisted of seven
members representing different cantons, political parties, as
well as linguistic and religious groups. The first Federal
Council was elected on December 16, 1848, and it adopted
a system of collective decision-making (the act of May 16,
1849).25 17On November 6, 1848, the first assembly of the two
1616 24

Ibidem, p. 50ff.
Cf., Bundesblatt
no. 34 of
July 26,
1873,
http://www.admin.ch/opc/de/federal- gazette/1873/index_34.html,
accessed August 10, 2019.
1717 25
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houses of the Federal Parliament took place in Bern, which
was chosen to house the authorities of the newly established
state.26
Apart from establishing the new state order, the federal
constitution of 1848 included the possibility of amending it.
The amendments could not only be made through the
obligatory constitutional referendum, but also through popular
initiative, i.e., by the will of ordinary citizens. This set up the
framework for the contemporary liberal government and its
policy of modernization. The constitution of 1848 should be
considered as a declaration of will: at that time, democracy
and the Swiss nation, as well as the nation state and the federal
system, were still being defined as the young state’s goal –
they were not yet a reality.
The process of centralizing and limiting the cantonal
power in favor of the federal authority in Switzerland was not
unproblematic. The cantonal constitutions could not include
any regulations that would contradict the new federal order and
had to provide the possibility to be amended at the
majority of citizens’ will. Those constitutions, as well as the
Federal Constitution, were repeatedly amended between 1848
and 1874.27 The most important amendment was introduced in
1874, although – despite many changes – it was still a
continuation of the political system established in 1848. The
changes introduced in the new constitution focused mainly on
transferring some of the commercial competencies from the
cantonal level to the federal one and on allowing the
unification of civil law, especially its commercial branch.28
V. M. Matyja, Specyfika i efektywność szwajcarskiego systemu
demokracji bezpośredniej, Adam Marszałek, Toruń 2019.
27
Cf. Die Bundesverfassung von 1874, Historisches Lexikon der
Schweiz, http://www.hls-dhs- dss.ch/textes/d/D9811.php, accessed
October 10, 2019.
28
Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, p. 14ff.
26
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The fundamental principles of the Swiss political system,
i.e., the provisions determining the rights of the communes
and cantons and the functioning and scope of the federation’s
18
competencies, remained unchanged.29
The 1874 revision of the Constitution was not thorough
and it retained basic federal institutions, such as a bicameral
parliament, the Federal Council, as well as regulations
concerning citizens’ rights and liberties. The modified
constitution increased the competencies of the central power,
specifically in military issues. The Federal Government took
upon itself the responsibility for the total of military affairs
and commercial law. The federation gained a significant
influence over religious matters. Also, the competencies of the
Federal Supreme Court were expanded regarding the conflicts
between the cantons and the central government.30
The most important amendment to the 1874
constitution was the introduction of the optional referendum,
which affected the development of
Switzerland’s
constitutional system and the form of its political system as a
whole. The amended constitution granted the central
government essential competencies, but its decisions had to
be implemented in stages since the authorities had to take
into consideration the attitudes and the mood of the citizens
taking part in a referendum. The amendments that extended
the competencies of the Federal Council included the
introduction of a common currency and changes resulting
from the population growth and the industrial revolution
(among them the people’s right to legislative initiative and to a
partial change of the constitution).
1818 29

M. Rybicki, Konstytucja Związkowa Konfederacji Szwajcarskiej,
in: Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i
Szwajcarii, Wrocław 1970, p. 200-201.
30
Die Bundesverfassung von 1874, Historisches Lexikon der Schweiz,
http://www.hls-dhs- dss.ch/textes/d/D9811.php, accessed August 10,
2019.
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Another modification was made in 1981. It extended
the scope of the popular initiative, which, from that time, was
not only to be used to adopt a new constitution, but also to
19
introduce individual constitutional amendments.31
The current Federal Constitution of the Swiss
Confederation was enacted in 1999. When it comes to the
position of the parliament, there were no radical changes; “in
this regard Switzerland remained faithful to its political
tradition and retained the foundations of the system
established by the constitution of 1848.”32
On December 18, 1998, the Federal Assembly proposed
a draft of the new federal constitution. It was accepted by the
nation and the cantons in the obligatory referendum on April
18, 1999, and it came into effect on January 1, 2000. In this
way, after 125 years, the Constitution of 1874 was replaced. It
should be emphasized that the basic values of the Swiss
democracy, such as federalism, direct democracy, welfare
state and liberal rule of law were retained and only adjusted
to adhere to modern times. The fundamental principles of the
1999 constitution are: human dignity as the state’s highest
value, welfare state, free competition and subsidiarity.33 The
constitution consist of a preamble and six clearly formulated
titles:
 Title I: General Provisions
 Title II: Fundamental Rights, Citizenship and
Social Goals
1919 31

Vide M. Matyja, Utopia or chance? Direct democracy in
Switzerland, Poland, and other countries, BoD, Norderstedt 2019.
32
P. Sarnecki, Zgromadzenie Federalne. Parlament Konfederacji
Szwajcarskiej, Warszawa 2003,
p. 7.
33
Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des
Zusammenlebens, ed. M. Baumann,
J. Stolz, Transkript, Bielefeld 2007.
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Title III: Confederation, Cantons and
Communes
Title IV: The People and the Cantons
Title V: Federal Authorities
Title VI: Revision of the Federal
Constitution and Transitional Provisions

The new constitution retained the “three-level” political
system made up of the communes, the cantons, and the
federation. Although the fundamental territorial and political
units are the cantons, a lot of weight is attached to the
20
political and administrative role of the communes. 34
The fundamental value of the Swiss constitution lies
in the fact that it does not question the legal identity of the
cantons. As Bohdan Górski rightly states: “The constitution
does not turn against patriotism or attachment to the regional
culture and identity. On the contrary, it integrates
patriotism into the federal system, where it is a great force in
service of a given canton and the Confederation.”35
As I have already mentioned, Switzerland is a very
diverse country in every respect. This diversity is the source
of the specific role of the constitution, which – unlike in other
countries – is not only a normative act, but also the actual
20 34

The communal tasks include: appointment of the authorities,
management of assets through agreements, public finance, imposition
and collection of taxes, granting citizenship, primary and secondary
public education, maintenance and establishment of educational
facilities, appointment of education authorities and teachers, public
healthcare and social welfare, provision of commonly accessible nonspecialist healthcare, provision of essential means of subsistence to the
needy, maintenance of public peace and order, local planning,
formulation of area development plans and issuing location decisions,
organization of public works, establishment, development, and
maintenance of industrial services, as well as technical, cultural and
recreational infrastructure, author’s note.
35
B. Górski, Jak przeżyć kapitalizm, Retro-Art., Warszawa 2013, p. 78-79.
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foundation of the integration process and identity of the
Helvetic state. It cannot be forgotten that the Swiss nationality
is based on the will of its citizens, which is one of the reasons
why the principles expressed in the Constitution are so
significant.

THE MAIN POLITICAL INSTITUTIONS IN
SWITZERLAND
THE PARLIAMENT
As it has already been mentioned, the state’s legislative
power lies in the hands of the bicameral parliament called the
Federal Assembly, elected for a term of four years. The
parliament comprises of the National Council (the small
chamber) and the Council of States (the larger chamber).
Similarly to other countries, it functions as the legislature by
passing bills and amendments to the constitution.
The National Council is composed of 200
representatives elected in general elections based on a system
of proportional representation. The cantons are the
constituencies from which representatives are elected to the
National Council. The number of deputies per canton is – in
accordance to the principle of electoral equality – proportional
to its population.
The Council of States comprises 46 members elected
by cantonal legislative assemblies for a term of one to four
years. Each canton elects two representatives to the larger
chamber, while a half-canton elects one representative. The
elections are based on the majority rule and a two-round
system (an absolute majority is required in the first round and a
simple majority in the second round).
Both chambers have equal rights, and both may initiate
legislative procedures or supervisory actions. On the other
669

hand, every legal act has to be approved by the two chambers.
Thus, a bill does no become a law if it is not passed both by
the smaller and the larger chamber. A bill is always a result of
compromise between the chambers. Each chamber is chaired
by the president, elected for a term of one year without the
possibility to be re-elected. The president, aided by two
vice- presidents, chairs the sessions of a given chamber. When
a tied vote occurs in any chamber, the president’s vote is
decisive.
The parliament elects the Federal Council (the
government), the Federal Supreme Court (for a term of five
years), the Federal President from among the members of the
Federal Council (despite it being a rotary function, it has to be
approved by the parliament) and a general Commander of the
army in case of a direct national threat. Among the
supervisory functions of the Federal Assembly is the overview
of the government’s and the Federal Supreme Court’s
activity, as well as the adoption of the government’s budget.
The parliament also supervises the cantons, takes measures to
safeguard external and internal security, and ratifies
21
international treaties and agreements.36
Interestingly, the Swiss political system provides an
advantage to the parliament, mainly through the rejection of
the idea of a necessary organizational separation of powers.37
This stems from the multifaceted role of the parliament,
21 36

R.L. Frey, Fӧderalismus – Zukunftstauglich?!, NZZ Libro, Zürich,
2005.
37
R. Roca, Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit warden
soll… Die schweizerische direkte Demokratie in Theorie un Praxis –
Das Bispiel des Kantons Luzern, Schulthess Juristische Medien AG,
Zürich/Basel/Genf 2012, p. 7ff.
38
Cf. M. Podolak, System polityczny Szwajcarii, in: Współczesne
systemy polityczne, M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (ed.),
PWN, Warszawa 2013, p. 173.
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which not only carries out the legislative, supervisory, and
judicial tasks, but also manages and governs the state. Unlike
other parliamentary systems, Switzerland lacks such
parliamentary limitations as shortening the terms, summoning
and closing the sessions by the executive, constitutional courts
or judicial control of elections.38

THE FEDERAL COUNCIL AND THE FEDERAL
PRESIDENT
In Switzerland, the Federal Council functions as the
government. The Article 174 of the Federal Constitution of
1999 describes it as “the supreme governing and executive
authority of the Confederation.” In practice, the Federal
Council, consisting of 7 members, is more of a coordinator
than a government when compared to those in other
democratic countries. The Council is elected by the Federal
Assembly for a term of four years. The process of determining
its composition follows the so-called magic formula.
The Federal Council is a collective agency, which
means that any binding decision has to be made at a session
with all members present. Voting always is preceded by a
discussion. Such a method stems from the principle of
equality of the ministerial offices – the ministers take decisions
jointly. The collective nature of the Council means that its
members are not personally responsible for the decisions.
Some people maliciously say that actors earn more than
the Swiss ministers because the latter do not play any role.
Due to the multitude of its duties, the parliament forms
federal departments (their counterparts in other countries are
called “ministries”), which are headed by the members of the
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22

Federal Council.39 The departments’ activity is supervised
and criticized by the parliament, or, to be more precise, by its
supervisory committees. It is an essential factor that the heads
of the departments cannot be dismissed by parliament.
Parliament has the right to set tasks for the Federal Council
through resolutions and postulates. A resolution may be issued
by any chamber, although the other has to approve it anyway.
Such a document obliges the Federal Council to submit a draft
of a federal bill or to issue a binding recommendation. It is
necessary for the government to examine a particular case and
to submit a report containing a plan of further actions.
The functioning of the government is based on the
principle of joint authority and cooperation in decisionmaking. The constitution does not provide the office of the
prime minister. The government’s tasks consist of the
overview of foreign policy, including the question of
neutrality, internal affairs, and security, which includes the
command of the federal army. The administrative matters
comprise the overview of the activity of all federal public
officials. This involves such tasks as the execution of the
constitutional provisions, as well as the application of acts and
resolutions of the parliament. The Council also has
legislative (e.g., issuing executive orders, provided that the
agency is authorized to do that by the constitution or an
appropriate law) and supervisory competencies in relation to
the cantonal authorities.
The Federal Council does not function as a typical
government since it is not politically liable to the parliament,
22 39

There are the following departments in Switzerland: Federal
Department of Foreign Affairs, Federal Department of Home Affairs,
Federal Department of Justice and Police, Federal Department of
Finance, Federal Department of Economic Affairs, Education and
Research, Federal Department of Environment, Transport, Energy and
Communications, Federal Department of Defense, Civil Protection and
Sports, author’s note.
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which strengthens its position even further. When it comes to
its supervisory role, the Swiss parliament is limited to merely a
control and criticism of the government and its activities.
The Swiss political system lacks the instrument of the vote
censure on the government. The non- existence of the political
responsibility on the part of the Federal Council is justified on
the basis of the principle of cooperation and consensus
between the political parties represented in the
23
government.40
The members of the Federal Council decide between
themselves about their dismissal or retirement, which,
naturally, has its disadvantages. Usually, they resign from their
ministerial office when they sense that they have lost their
political party’s support.
Every year, the Federal Assembly of the Swiss
Confederation elects the president from among the members
of the Federal Council, and the person elected retains the
membership in the Council. The institution of the federal
president lacks political significance. A minister who serves as
the president still heads their department. Although the
federal president heads the Federal Council, he is not the
head of state and does not function as the prime minister. A
federal vice- president is elected from among the members of
the Council and has virtually no competencies apart from
substituting for the president in case of indisposition.
The competencies of the federal president include
conducting the works of the Council and preliminary
examination of issues presented by particular departments. The
most important function is to represent the Swiss state abroad.
Due to the fact that the federal president is elected every
year and plays no significant role in the state’s decision-

23 40

Cf. J.M. Gabriel, das politische System der Schweiz, Haupt, Bern
1997.
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making, citizens often do not know who the current president
is.
Some authors and political scientists erroneously
compare the position of the federal president in Switzerland
to the position of presidents in other countries; this is because
they ignore the term “federal,” which explicitly point to the
president’s role as the head of the Federal Council and not the
head of state.

THE FEDERAL SUPREME COURT
Located in Lausanne, the Supreme Federal Court is the chief judicial
24
authority in Switzerland.41 It was established for the first time as an
autonomous agency by the constitution of 1874. As the highest
echelon in the federation, it decides on matters of criminal, civil,
administrative and constitutional law; it also ensures uniform
applications of law in individual cantons. The autonomy of the
Federal Supreme Court is expressed in its function as an
administrative agency that oversees the federal courts: the Federal
Criminal Court, the Federal Administrative Court, and the Federal
Patent Court.42
The characteristic trait of the Supreme Federal Court is that it
examines citizens’ complaints concerning the violation of their
constitutional rights by laws issued by cantonal authorities. The
procedure is quite commonly used by the Swiss citizens. In this way,
they directly control and modify the laws of the federation.

THE SWISS FEDERALISM
As it has already been mentioned, Switzerland’s
political system has three essential levels: the federation,
cantons, and communes. It functions on the basis of a
24 41
42

Cf. Article 188, Section 1 of the Federal Constitution.
Ibidem.
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decentralized federalism that follows the principle of
subsidiarity. This means that all decisions are made in a
25
grassroots manner, with the direct participation of citizens.43
The decisions that cannot be made on the communal level are
made by the cantonal authorities. It has become a rule in many
areas that the federal government makes law, but it leaves its
implementation to the cantons, and they carry out this
procedure according to their own regulations. Switzerland’s
strong federalist tradition expresses itself in the fact that each
canton’s authorities focus only on their own problems without
criticizing other cantons.44
The cantons cannot be compared to provinces or
administrative districts in other democratic countries, such as
the Polish voivodeships.45 This is because they are, in
essence, independent, territorial units that resemble – and
consider themselves as – separate states (German Staat, French
l’Etat). They have all rights characteristic of a state, apart
from those that they voluntarily waived to the federation.46
It should be emphasized, though, that – as many
representatives of the cantons have noticed – from 1848 the
number of rights of the federation has been growing, while
the number of the rights of the cantons has been diminishing.
According to the general political tradition of Switzerland, the
25
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Cf. H. Blӧchliger, Kantone – Baustelle Fӧderalismus.
Metropolitanregionen versus
Kantone. Untersuchungen und
Vorschläge für eine Revitalisierung der Schweiz, NZZ Libro, Zürich
2005.
44
W. Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen – Prozesse –
Perspektiven, Haupt, Bern- Stuttgart-Wien 2005.
45
Cf. M. Matyja, Szwajcarski
system federalny,
“Stosunki Międzynarodowe”,
http://www.stosunki.pl/?q=content/szwajcarski-system-federalny,
accessed October 28, 2019.
46
Cf. H. Schulze, Państwo i naród w dziejach Europy, translation D.
Lachowska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
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higher instances of the government should relegate as much
26
political tasks as possible to the lower instances,47 and the
cantons should retain their constitutions, parliaments,
governments, as well as financial and tax sovereignty intact.
Moreover, the cantons, apart from making and
implementing their own laws, are obliged to implement the
federal laws.
The basis of the Swiss political culture is the principle
of proportionality and consensus that apply to the
representation through political parties and to officially used
languages. This allows to create a legal environment free of
conflicting regulations on all three administrative levels, as
well as in regard to local minorities.48
The Swiss mentality is characterized by a strong sense
of local and political affiliation. Citizens identify themselves
first and foremost with their commune and canton.
The system is undoubtedly organizationally complex
and costly, but, in practice, it generates an authentic
participation of citizens in the political life of the country,
giving them satisfaction of making decisions on the matters
that directly affect them.49
The Swiss Federation consists of 26 cantons with a
very diverse social, linguistic, religious, and cultural profiles.
Among other tasks, a cantonal government supervises the
communes, approves a budget, implements federal laws,
appoints crucial cantonal officials, and controls important
26 47

M. Matyja, Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz.
Fӧderalismus und direkte Demokratie, “Europa Regionum” 2009, no.
12, p. 15.
48
M. Matyja, Oddolna samorządność i partycypacja obywateli –
specyfika systemu federalnego Szwajcarii, „Obywatel” 2009, no. 2, p.
46-47.
49
G. Kirchgässner et al., Die direkte Demokratie. Modern, erfolgreich,
entwicklungs und exportfähig, Helbing & Lichtenhahn, Vahlen, BaselGenf-München 1999.
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financial operations. The legislative authority is a cantonal
council, i.e., a cantonal parliament comprising of 100
deputies, elected for a term of four years by the canton’s
citizens in general elections.
A cantonal government usually consists of 5-9
members who head a number of departments. It is obliged to
enforce the decisions of the cantonal council, supervise the
administration of the canton, provide advice to the communes,
organize elections and referenda, and appoint lower cantonal
officials.
An analysis of the Swiss political system cannot omit
the particular role that the communes play as the foundation of
the country. Historically, the communes were the first Swiss
political units, and only as the result of acquiring new lands
or conquest, the cantons were established. All rural and urban
communes have retained their rights up to this day, and
their sovereignty is guaranteed by the constitution. There are
many structural similarities between the communes in all
cantons. A communal assembly comprises of all citizens
eligible to vote. Depending on the laws of the canton it belongs
to, it either has the direct legislative power or it appoints a
body of representatives with such power. An assembly
approves the communal budget and supervises its
execution, it also enacts taxes, appoints the communal
authorities and supervises their activity, and accepts reports on
27
the communal agencies’ activity.50
A communal assembly’s sessions are called by its
executive agency. The sessions divide into normal and
special ones. A normal session takes place on dates preestablished by communal regulations or its executive agency.
A special sessions is called whenever it is necessary by the
commune’s executive agency or by a motion put forward by
the majority of citizens eligible to vote. The sessions are
27 50

W. Linder, op. cit.
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headed by the president of the commune. A general assembly,
as a direct legislative agency, exists only in several, minor
communes. The typical model is the so-called special model of
communal organization, existing in the majority of the
communes. It replaces the assembly with a communal
parliament, elect by the communal assembly for a term of 2-4
years. The number of its members is set by the assembly, and
it is chaired by the communal president. The mode of its
sessions is similar to the one of the communal assemblies’.
Thus, the majority of assemblies’ competencies were
transferred the communal parliaments. However, the
fundamental matters such as budget, taxes, and appointment of
the communal officials, are still decided on by the assemblies.
The executive agency of the commune is the communal
council, and its 3-9 members are elected by the assembly.
The council is headed by the communal president, who also
is the head of the assembly. From a formal point of view, the
president has the same competencies as other members of the
council. The term of office of the council is concurrent with the
term of office of the executive agencies of the canton. The
internal structure of the council is similar to the one of the
cantonal government. Its members, apart from the president,
also head specific departments.

THE PARTY SYSTEM AND THE “MAGIC
FORMULA”
One of the fundamental characteristics of the Swiss political
system is the cooperation of the political parties which boils
down to gaining seats and appointing a common cabinet. This
is based on a kind of friendly agreement, which means that,
although all parties represented in the parliament rule jointly,
the cabinets are not coalitional. There is no parliamentary
opposition in Switzerland. The process of creating a cabinet
678

follows a so-called magic formula (Ger. Zauberformel):
2/2/2/1 (three parties with the largest number of seats gained
provide two members each and the fourth party provides one
member).5128
The magic formula results in the fact that, despite different
election results, there are essentially four main parties that
have been wielding power since 1959 and that represent 70
percent of society:





Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
(Social Democratic Party of Switzerland),
Freisinning-Demokratische Partei FDP
(Liberal Democratic Party of Switzerland),
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
(Christian Democratic People’s Party),
Schweizerische Volkspartei SVP (Swiss
People’s Party).

Every canton has a different set of parties, and,
moreover, every party has members with different political
views. This stems from the fact that the electoral system does
not favor a strong party discipline. Since in Swiss elections
people vote directly for individuals, the issue of which political
party gains the most votes and the people’s trust is of
secondary importance. Therefore, candidates are aware that, if
they are elected, it is because of their personal traits. Parties
often reach agreements to propose a number of candidates
that matches the number of seats. In such a situation, cantonal
governments consider the candidates as elected and do not
organize elections.
If we take a look at other countries, minor members
of parliamentary coalitions usually do not play a significant
28 51

Cf. L. Neidhart, Die politische Schweiz. Fundamente und Intituttionen,
NZZ Libro, Zürich 2002.
679

role in the political process. In Switzerland, it is the people
themselves who constitute the political opposition to the
government – by expressing their will through the instrument
of direct democracy called referendum.

THE INSTRUMENTS OF DIRECT DEMOCRACY
Due to the constitutional legislation and specific
instruments of referendum and popular initiative, the Swiss
have become the true sovereign whose voice matters in every
important issue: from the communal level to the federal, like
amending the constitution etc. This collective system of
governance and considerable influence of interest groups and
29
citizens has no counterpart in other countries.52 The idea of
citizens’ participation in political decision-making through
direct democracy is the essential part of Switzerland’s past.
The democratic instruments in this country are:
 people’s assembly,
 popular initiative,
 referendum,
 people’s veto.
It is worthy of notice that between 1848 and 2010 the
instruments were used 570 times.53
Even though other countries have systems resembling
direct democracy, they cannot be compared due to the Swiss
29 52

S. Mӧckli, Das politische System der Schweiz verstehen, Tobler,
Altstätten 2007.
53
Data according to the Swiss Federal Statistical Office
54
Cf. A. Kost, Direkte Demokratie, Verlag für Sozialwissenschaft,
Wiesbaden 2008.
55
T. Meyer, Was ist Demokratie, Verlag für Sozialwissenschaft,
Wiesbaden 2009.
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system due to its specific nature and complex grass-roots
decision-making.54
This leads us the difficult task of defining an efficient
democratic system based on the instruments grounded in the
principle of subsidiarity.55 In Switzerland, almost every
federal act may be submitted to a referendum, which enables
citizens to verify the parliaments decision on the national
level and to oblige the legislators to modify a given act. These
instruments enable citizens to supervise their representatives
and the political elites. The issues submitted to referenda
vary from minor ones to really important. This is because the
Swiss have a vast freedom to make any political issue the
subject of popluar initiative. As a result, the rulers are not
afraid to take on difficult problems, even if it means that
they will not get re-elected. In such system, they simply
lack incentives to act in a conformist manner.

POPULAR’S INITIATIVE
The instrument of popular initiative plays a key role in
the Swiss model. In general, it allows 100,000 citizens eligible
to vote to demand amending the constitution, to propose a new
bill, or to repeal an act.
An initiative may concern both particular and general
issues. If there is a proposal, it is first discussed in the
Federal Council and the Federal Assembly. The two bodies
issue a formal statement regarding the proposed changes by
making different proposals or expanding the initial one. Next,
all initiatives and their counterproposals are submitted to the
vote of the people and the cantons in a referendum. If the
majority of them votes “yes”, then the proposal is accepted.
The Swiss political systems distinguishes two types of
an initiative: one to adopt a new constitution and one that aims
at amending the currently functioning constitution. The former
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was introduced in 1848, while the latter – in 1891. Both
Articles 138 and 139 of the Constitution – concerning the
initiative to adopt a new constitution and the initiative to
partially amend the Federal Constitution respectively – state
that such proposals may be put forward by 100,000 citizens
30
eligible to vote.56 The initiative concerning a partial
amendment may consist of a general proposal or specific
provisions. Is the initiative is at odds with the national and
30 56

Article 139 reads as follows: Popular initiative requesting a partial
revision of the Federal Constitution. 1. Any 100,000 persons eligible to
vote may request a partial revision of the Federal Constitution. 2. A
popular initiative for the partial revision of the Federal Constitution
may take the form of a general proposal or of a specific draft of the
provisions proposed.3. If the initiative fails to comply with the
requirements of consistency of form, and of subject matter, or if it
infringes mandatory provisions of international law, the Federal
Assembly shall declare it to be invalid in whole or in part. 4. If the
Federal Assembly is in agreement with an initiative in the form of a
general proposal, it shall draft the partial revision on the basis of the
initiative and submit it to the vote of the People and the Cantons. If
the Federal Assembly rejects the initiative, it shall submit it to a vote
of the People; the People shall decide whether the initiative should be
adopted. If they vote in favor, the Federal Assembly shall draft the
corresponding bill. 5. An initiative in the form of a specific draft shall
be submitted to the vote of the People and the Cantons. The Federal
Assembly shall recommend whether the initiative should be adopted
or rejected. It may submit a counter-proposal to the initiative. And
further: the People vote on the initiative and the counter- proposal at
the same time. The People may vote in favor of both proposals. In
response to the third question, they may indicate the proposal that they
prefer if both are accepted. If in response to the third question one
proposal to amend the Constitution receives more votes from the People
and the other more votes from the Cantons, none of them is
approved, The Federal Constitution of the Swiss Confederation,
http://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19995395/index.html#a8, accessed April 23, 2019, author’s
note.
57
B. Degen, Referendum, entry in: Historisches Lexikon der Schweiz,
Bd. 10: Pro-Schafroth, Schwabe, Basel 2011, p. 166-168.
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international laws, the parliament may declare it wholly or
partially invalid. Otherwise, it draws up amendments,
according to the proposed direction of changes, and submits it
to the assessment of the people and the cantons. If the
parliament does not agree with the initiative, it submits the
proposal to the vote of the people who then decide whether it
should be processed further. In case of a positive result, the
parliament draws up proper amendments. A ready project of
constitutional amendments is decided upon by the people
and the cantons. The parliament offers advice on whether the
initiative should be accepted or rejected. If the latter is the
case, the parliament may make a counterproposal, which is
then submitted to the vote of the people and the cantons at the
same time as the initial proposal. The voters may accept both
proposals or point the one that they would like to be approved
in case both of them are accepted. If one of the proposals gets
the majority of the people’s votes and the other gets the
majority of the cantons’ votes, both are rejected.

REFERENDUM
Switzerland has two types of referenda: mandatory,
also known as constitutional, and optional, also called
legislative.57
Mandatory referendum was introduced already in 1848,
and it is used in case of a necessity to amend the constitution.
Since 1977, it is also used to decide on joining international
organizations. Article 140 item 2 of the Constitution defines
the use of the mandatory referendum:
The following are submitted to a vote of the People:
a. popular initiatives for a total revision of the
Federal Constitution;
b. popular initiatives for a partial revision of the
Federal Constitution in the form of a general
683

proposal that have been rejected by the Federal
Assembly;
c. the question of whether a total revision of the
Federal Constitution should be carried out, in
the event that there is disagreement between the
two Councils.
The people and the cantons express their will on
issues such as: revision of the Federal Constitution, accession
to organizations for collective security or supranational
communities, emergency federal acts that are not based on a
provision of the Constitution and whose term of validity
exceeds one year (such federal acts must be put to the vote
within one year of being passed by the Federal Assembly).
The people are the only decision-maker when it comes
to: popular initiatives for a total revision of the Federal
Constitution, popular initiatives for a partial revision of the
Federal Constitution in the form of a general proposal that
have been rejected by the Federal Assembly, and the question
of whether a total revision of the Federal Constitution should
be carried out, in the event that there is disagreement between
the two Councils.

PEOPLE’S VETO
Optional referendum, also called people’s veto, was
introduced in 1874 and is used to oppose already existing
laws. According to Article 141 of the Constitution, it requires
50,000 citizens or at least eight of the cantons to be organized.
The issues that are submitted to the vote are: federal acts,
emergency federal acts whose term of validity exceeds one
year, federal decrees (provided the Constitution or an act so
requires), international treaties that are of unlimited duration
and may not be terminated, provide for accession to an
international organization, contain important legislative
684

provisions or who implementation requires the enactment of
federal legislation. The Constitution also allows to submit to
the vote other international agreements. According to Article
142, proposal that are submitted to the vote of the People are
31
accepted if a majority of those who vote approve them.58
For instance, in 2000-2010 mandatory and optional
referenda were used 45 times.59 The people and the cantons
approved the proposal in 11 of them and rejected in four.60

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
DIRECT DEMOCRACY
The functionality of direct democracy closely related to
the widespread and conscious participation of citizens and
political actors in the state, cantonal, and communal decisionmaking.
Firstly, direct democracy makes citizens’ participation
in political decision- making easier. It allows even entities
outside the governmental structures to influence the political
process.61
Secondly, every political actor is able to put forward its
demands efficiently. Even those initiatives and referenda that
have no chance of success are organized, because they provide
a political input that shapes the public opinion.62
31 58

Cf. S. Hug, Occurrence and Policy Consequences of Referendums,
“Journal of Theoretical Politics” 2004, vol. 16, p. 321-36.
59
M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii
w latach 2000-2010, “Polityka i Społeczeństwo” 2012, no. 9, p. 272-83.
60
Data according to the Swiss Federal Statistical Office
61
S. Mӧckli, Funktionen und Dysfunktionen der direkten Demokratie,
“Beiträge und Berichte” 1995, no. 237, p. 9.
62
A. Vatter, Das politische System der Schweiz, Nomos, Baden-Baden
2014, p. 358ff.
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Thirdly, direct democracy incentivizes rulers to make
compromises and to take into account the public’s
32
opinions.63 It means that politicians, from fear of being a
“victim” of a popular initiative, are in constant contact with
the rest of society. This is particularly advantageous for
minorities by enabling them to successfully submit their own
proposals.
Fourthly, in direct democracy, final decisions are
widely accepted by all actors in the political, economic, and
social scene. A decision made via a referendum is much
more likely to be supported by the whole society than one
pushed forward by political elites.
Fifthly, direct democracy has two important functions
when it comes to decision- making: political communication
and political socialization.64 The former, due to the vast
number of political actors engaged in decision-making,
facilitates the growth of society’s political awareness to a
level that cannot even be compared with representative
democracies. Another factor at work here is the tendency to
make compromises, which creates a net of political and social
connections where information is constantly exchanged.
Political socialization means that society’s participation in
direct democracy makes it more conscious of its democratic
rights and freedoms, such as respecting the arguments of their
political opponents.
The problem of dysfunctionality of certain aspects of
direct democracy is complex and multileveled.
Firstly, although it allows a wide participation of
citizens in the political life of their country, only a small
minority actually takes part in this process. It is a group of
citizens who, regardless of the political system, would take the
32 63
64
65

S. Mӧckli, op. cit., p. 10.
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 12.
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political initiative and engage in decision-making anyway.
This minority consists of political elite, the so-called classe
politique, whose opinions and views are usually respected by
the majority of society. Therefore, general political input in
direct democracy is not that much different than in
representative-parliamentary democracy.65
Secondly, direct democracy makes decision-making
slower, which may obstruct the process of finding desired
solutions. Due to the fact that the political process in direct
democracy has so many actors (political parties, interest
groups, society), it has to make compromises. Moreover,
political elites are not keen on including the representatives of
society in decision-making, but, to the contrary, they tend to
limit the number of referenda out of fear of unprofitable
decisions made at the polling stations.
Thirdly, direct democracy undermines the position of
the established political actors by enabling the people to
bypass certain state agencies in exercising their will. The
system empowers the opposition and, as a result, makes much
more rare for political opponents to negotiate, discuss, or
compromise on their agendas.
This allows the interest groups to push forward
proposals that will be beneficial to them, while bearing no
political responsibility for the outcomes. The groups, standing
between society and political parties, become a competition for
the latter, undermining their power.
Fourthly, the multiplicity and diversity of decisions
made in direct democracy causes society to become passive.
The voters are unable to properly exchange information
about all occurring changes, because as it would generate high
costs. Usually, on the day before a referendum, only onesixth of the Swiss voters are fully informed about the issues
33
they are about to decide on.66
33 66

Ibidem, p. 14.
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Fifthly, direct democracy can exacerbate political
conflicts in the country. This is especially possible when a
referendum concerns issues of “all-or-nothing” nature. This
creates a risk of inflaming political struggles, and sometimes
leads to oppressing the minority by the majority.67

CONCLUSION
The question whether the federal system of
Switzerland has more advantages or disadvantages requires an
ideological discussion, because it cannot be directly compared
with the political systems of other countries. The Swiss
federalism has so many aspects that, depending on a currently
adopted point of view, they may seem both positive and
negative.6834
Due to the multicultural character of Switzerland, it
would be difficult to achieve its current level of political and
social consensus without its particular form of federalism.
The system ensures a fair treatment of all ethnic, religious, and
linguistic minorities.69 Since many decisions are made at the
67

An example of it is the referendum of 2009 concerning the ban on
building minarets. More on this topic in: M. Matyja, Granice
demokracji…op.cit.
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lowest political level, citizens are protected from unjust or
harmful interferences of the state.70 Federalism thwarts
cultural and ethnic conflicts, and allows the state to adjust its
activities to the regional differences. The rare occurrence of
any regional tensions or political conflicts are the best
evidence of the efficient and fully democratic functioning of
the Swiss federal state. Despite the fact that the process of
negotiations between the cantons, as well as between the
federation and the cantons, is often long and slow – which is
incomprehensible to foreign observers
– it leads to positive results.71
The costs of the Swiss system are certainly one of its
main downsides. Each of the cantons has its own government,
administration, judiciary etc. – even the universities are
funded by the cantons. Although it is not an ideal system,
the internal and international situation of the country shows
that the Swiss would not replace it with any other – even in the
face of globalization and increasing European integration.
Switzerland protects its cantons’ competencies and its direct
democracy in a consistent manner, and in case of intercantonal conflicts it always looks for peaceful solutions (such
as the inter-cantonal agreement called “concordat”).7235
The Swiss model of democracy is the best example for other
countries, which are looking for new political solutions.

35 72

Cf. M. Fenner, R. Hadorn, R.H. Strahm, Politszene Schweiz. Politik
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