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A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E SUA INCLUSÃO NA REDE
REGULAR DE ENSINO: LIMITES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
CHILDREN WITH DOWN SYNDROME AND ITS INCLUSION IN THE REGULAR
TEACHING NETWORK: LIMITS, CHALLENGES AND POSSIBILITIE
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y SU INCLUSIÓN EN LA RED DE ENSEÑANZA
REGULAR: LÍMITES, DESAFÍOS Y POSIBILIDADES

Adam Benedito do Carmo de Sousa
DE SOUSA, Adam Benedito. A criança com síndrome de down e sua inclusão na rede regular de
ensino: Limites, desafios e possibilidades. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p.
09-15, Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
O artigo teve como objetivo, buscar evidências na literatura acerca da importância da inclusão de
crianças com Síndrome de Down (SD) na rede regular de ensino. O estudo traz discursões sobre a
importância da inclusão de crianças com SD na rede regular de ensino. A pesquisa fará uma breve
revisão das legislações nacionais inclusivas na perspectiva da inclusão. A metodologia é qualitativa e,
será realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica com dados secundários, a saber: livros, artigos,
registros e websites. Com a pesquisa, conclui-se que, apesar dos grandes avanços na área da inclusão
de alunos com deficiência no ensino regular, há uma necessidade de Políticas Públicas de formação
docente com maior difusão em práticas pedagógicas voltadas ao aluno com SD na rede de ensino.
Ainda, se faz necessário comprometimento de toda a comunidade escolar, a saber: família, docentes e
alunos, visando uma evolução escolar na vida do aluno com a SD.
Palavras-chave: Síndrome
de
Down.
Inclusão
educacional.
Aluno
com
Necessidades Educacionais Especiais.
ABSTRACT
The article aimed to seek evidence in the literature about the importance of including children with
Down Syndrome (DS) in the regular school system. The study brings discussions about the importance
of including children with DS in the regular school system. This article will make a brief review of
inclusive national legislation from the perspective of inclusion. The methodology is qualitative and
will be carried out through a bibliographic research with secondary data, namely: books, articles,
records and websites. With the research, it is concluded that, despite the great advances in the area of
inclusion of students with disabilities in regular education, there is a need for Public Policies for
teacher education with greater diffusion in pedagogical practices aimed at students with DS in the
education system. Still, it is necessary to commit the entire school community, namely: family,
teachers and students, aiming at a school evolution in the life of the student with Dawn Syndrome.
Keywords: Down's Syndrome. Educational Inclusion. StudentWith Special Needs.
ABSTRACTO
El artículo tuvo como objetivo buscar evidencia en la literatura sobre la importancia de incluir
a los niños con síndrome de Down (SD) en el sistema escolar regular. El estudio plantea debates
sobre la importancia de incluir a los niños con síndrome de Down en el sistema escolar regular.
La investigación revisará
brevemente la legislación nacional
inclusiva
desde la perspectiva
de la inclusión.
La metodología es cualitativa y
se llevará a
cabo
mediante
una búsqueda bibliográfica con datos secundarios,
a
saber: libros,
artículos,
registros
y sitios web. Con la investigaciónse concluye que, a pesar de los grandes avances en el área
de inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación regular, existe la necesidad de Políticas
Públicas
para la formación docente con mayor difusión en prácticas pedagógicas
dirigidas
a estudiantes con SD en el sistema
educativo. Aún así, es necesariocomprometer
a
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toda la comunidad escolar,
a
saber: familia, profesores y alumnos,
buscando
una evolución escolar en la vida del alumno con SD.
Palabras-llave: Síndrome de Down. Inclusión Educativa. Estudiante con Necesidades Especiales.

INTRODUÇÃO
Assim, esta pesquisa, tem por objetivo, buscar evidências na literatura acerca da
importância da inclusão de crianças com SD na rede regular de ensino. Entende-se que, toda a
criança tem direto à educação. Logo, espera-se que a escola seja um ambiente propício para se
construir e transmitir conhecimento.
O presente artigo teve como ponto de partida alguns eventos históricos que foram
fundamentam a criação de vários dispositivos legais a favor da pessoa com deficiência, como;
a declaração de Joimtiem (1990), a declaração de Salamanca (1994) e declaração da
Guatemala (1999) entre outros. Logo, verificar-se-á que surgiram várias Políticas
Educacionais voltadas a inclusão de alunos com deficiências nas escolas de ensino regular.
Inclusão é a necessidade de entender o outro com o privilégio de compartilhar e conviver com
a diversidade. Pois, por educação inclusiva se compreende o processo de inclusão de alunos
com deficiência, em todos os graus possíveis.
Desse modo, a criança com a SD apresenta algumas limitações e, precisam de mais tempo
para atingir a maturidade, apesar disso, eles podem desenvolver inúmeras habilidades dentro
de suas limitações.
A escola deve acolher os alunos com SD e servir de mediadora no processo de ensino
e aprendizagem, favorecendo um ambiente propício e acolhedor. Estimulando parcerias entre:
professores, alunos e familiares.
Com o artigo, buscou-se aprofundar o aprendizado da criança com SD no contexto da
inclusão e, com isso, verificar se as escolas de ensino regular estão realmente preparadas para
assistir essas crianças. A pesquisa é qualitativa e a metodologia utilizada para construção
deste artigo será de cunho bibliográfica, com dados secundários, a saber: livros, artigos,
registros e websites.
Tal pesquisa será embasada nos seguintes autores: Carmo etal (2019), Lago e Silva
(2017), Schwartzman et al. (1999), entre outros que possam contribuir com a temática.
Diante da revisão da problemática, surgi o seguinte questionamento: Qual a importância da
inclusão de crianças com SD na rede regular de ensino? A resposta a tal
questionamentoserá abordada no decorrer da pesquisa.
O referido texto foi dividido em 3 partes, a saber: Educação especial e política
educacional no contexto brasileiro; A inclusão de crianças com Síndrome de Down no ensino
regular e aaprendizagem da criança com Síndrome de Down na rede regular de ensino.
EDUCAÇÃO ESPECIAL E POLÍTICA EDUCACIONAL NO CONTEXTO
BRASILEIRO
O atendimento às pessoas com deficiências teve seu início com a criação de duas
instituições, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Instituto dos Surdos
Mudos em 1857 na cidade do Rio de Janeiro. Em 1954 é fundada a Associação dos Pais e
amigos dos excepcionais (APAE).
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Segundo Lago e Silva (2017) a necessidade de uma Política Pública de educação
especial, só foi estipulada na década de 1970, quando houve dificuldade na educação de
alunos com deficiência, evidenciando uma necessidade de educação mais especializada ou
inclusiva, com foco nos diretos humanos a partir de uma ação cultural, política e pedagógica.
Com isso, para se pensar em uma educação inclusiva, é necessária uma mudança cultural e
estrutural para todos.
Carmo et al. (2019) ressalta que, saindo de um período de crise que durou, praticamente,
toda a década de 1980 e início de 1990, o Estado brasileiro adquiriu uma dependência
econômica por meio de empréstimos financeiros, oriundos do Fundo Monetário Internacional
e do Bando Mundial. Com isso, tais organismos internacionais exigiram mudanças na
educação básica, dentre eles, universalizar o ensino básico e baixar o índice de analfabetismo.
Em 1994 é realizada a Conferência Mundial de Educação Especial, no qual o Brasil,
junto com outros países, comprometeu-se a promover a educação a todos, independente das
suas condições, eliminada qualquer barreira para que os alunos com deficiências possam
ingressar no ensino regular. Tal encontroresultou na declaração de Salamanca que, passou a
nortear as políticas de inclusão no Brasil (UNESCO, 1994).
Outro documento de suma importância e, que influenciou as políticas públicas adotadas
pelo Brasil, Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas com Deficiência realizada em 1999. Tal encontro, também
conhecida por Convenção de Guatemala, foi incorporado ao ordenamento brasileiro, por meio
do decreto de nº 3.956 de 08 de outubro de 2001 e traz medidas para o enfrentamento a
qualquer tipo de discriminação e, que facilite o acesso pessoas com deficiência nas mais
variadas instancias públicas, entre elas, a educacional. Entretanto, o documento não faz
menção aprofissional de educação nem formação docente (BRASIL, 2001).
A Declaração Internacional de Montreal, outro documento de suma relevância, tanto
que, o Brasil é signatário, tendo seus princípios incorporados nos currículos dos programas de
educação e, também serviu de base para consolidação das políticas de formação docente para
o atendimento a pessoas com deficiências no ensino regular (CONGRESSO
INTERNACIONAL SOCIEDADE INCLUSIVA, 2001).
Com a Política Nacional de Educação Especial (PNEE), o Brasil passou a assumir uma
nova postura frente à educação inclusiva, tal fato ocorreu a parti do momento que o País
participou da Conferência Mundial sobre Educação para todos na cidade de Jomtiem na
Tailândia em 1990 (LAGO e SILVA, 2017).
Atualmente, o conteúdo da Educação Especial, está fundadona Constituição Federal
(CF), promulgada em 05 de outubro de 1988, Lei de nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que
dispõem sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e na lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, as Leis que
subsidiam a educação especial são recentes.
Segundo a CF, capítulo II, Seção I, art. 205, “a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (...)”
(BRASIL, 1988). Por esse artigo já poderia garantir a inclusão das pessoas com necessidades
educacionais especiais no ensino regular. Ainda, o art. 206, inciso I, garante o
ensino à “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, e o artigo 208, inciso
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III que estipula o “(...) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).
A LDB dispõe em seu art. 58º sobre forma de organização da educação especial e
determina a criação de serviços de apoio específico na rede de ensino regular. Apenas quando
não for possível incluir nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 1996). O ECA, Lei nº
8.069/90, art. 55 na mesma linha dos parâmetros legais, reforça que “é obrigação dos pais ou
responsáveis a matricula de seus filhos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990).
O decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, destaca no Art. 1º, que:
A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a
finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. (BRASIL, 200).

Nota-se que, o referido decreto prevê que toda criança com NEE matriculada
da rede regular de ensino contará com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), no
contraturno do ensino regular.
Todas as políticas públicas de educação especial supracitadaspromovem a educação e,
consolidam transformações nas instituições de ensino regular que passam a ser o lócus da
política de educação (CARMO et al. 2019).
A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO
REGULAR
Inclusão é a capacidade de reconhecer e entender o outro, logo, ter o privilégio de
compartilha e conviver com pessoas diferentes. A educação inclusiva deve acolher a todos,
com foco na interação de todos. Pois, na inclusão, todos participam na sociedade
(CAVALCANTE, 2005).
Por educação inclusiva, entende-se o processo de inclusão das pessoas com distúrbios de
aprendizagem e deficiência na rede regular de ensino em qualquer grau. A educação inclusiva
deve evitar a discriminação e segregação, incluindo a pessoas com deficiência na instituição
escolar e, com isso, atender suas especificidades (LAGO e SILVA, 2017).
A educação inclusiva deve contribuir por meio de transformações sociais, a construção
de uma sociedade nova, capaz de rever conceitos pré-estabelecidos, com vista a transformar
os existentes, levando conhecimento para a próxima geração (LAGO e SILVA, 2017).
No Brasil, ao longo da história, foi mantido o anonimato das crianças com deficiências.
Viviam isoladas, pois, a sociedade se sentia incomodada com sua presença. Logo, a escola
selecionava os ditos “normais”, usando o critério de modelos de normalidade, deixando de
lado o conceito de razões, genéticos, patológicos e neurológicos, se fundamentando somente
no comportamento diferente dos normais (LAGO e SILVA, 2017).
Ao longo tempo, os médicos que cuidavam das pessoas com deficiência, começaram a
perceber a importância da pedagogia, na medida em que foram sendo criadas as instituições
de ensino ligadas a hospitais psiquiátricos. Tal atitude era a percepção da importância da
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educação, na qual, tinha como desafios sistematizar conhecimento para que a criança com
deficiência mental a participarem de grupos sociais na época.
Quando se fala em atendimento educacional especializado, temos que esclarecer dois
termos usados nesta área, “deficiência” e “Necessidades Especiais”. Devemos entender que
“necessidades especiais” não devem ser confundidas com “deficiência”(auditivas, mental,
visuais, físicas e múltiplas).
O Programa Nacional de Educação Especial estipula que o aluno com deficiência é
aquele que apresenta necessidades próprias e, que são diferentes dos demais alunos dentro dos
domínios das aprendizagens educacionais especifica (BRASIL, 2005).
Atualmente, o sujeito com deficiência é protegido por lei, o qual o coloca como igual
diante de outras crianças, com direito de se relacionar e, receber educação especializada na
escola. Para tanto, deve-se pensar em uma estrutura escolar, capaz de interagir com a família
do aluno com deficiência (LAGO e SILVA, 2017).
O maior desafio da educação especial brasileira é justamente a implantação de educação
de qualidade uma organização, com vistas a organizar escolas que atendam os alunos sem
preconceito e discriminação, reconhecendo-os como fator de enriquecimento educacional.
Pois, a CF art. 208º garante acesso ao ensino fundamental regular a todas as adolescentes e
crianças, além de atendimento especializado (BRASIL, 1988).
O AEE deve ser encarado como um complemento à escola e, não como um substituto.
Logo, esta pesquisa buscou compreender mais sobre o aluno com SD no atendimento
educacional especializado e, investigar se as escolas de ensino regular estão preparadas para
atendê-las.
A educação especial é uma modalidade transversal de educação, pois perpassa por todos
os níveis, modalidades e etapas de educação, por meio do atendimento especializado, definido
pedagogicamente e, que assegure serviços e recursos educacionais a todos.
A expressão “atendimento especializado”, por vezes, é entendida como sinônimo de
escolarização, realizada pelas escolas com classes especiais. Tal erro é decorrente do
pensamento de que, os estudantes com de deficiências não são capazes de apreender,
provocando assim, a existência de um sistema que obstruía a inclusão de estudantes nas
escolas do ensino regular (LAGO e SILVA, 2017).
Logo, nas salas de recursos multifuncionais, o atendimento especializado, deve
caracterizar-se como uma ação dos sistemas de ensino com vista a acolher a diversidade ao
longo de todo o processo de educação.
A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA REDE
REGULAR
Segundo Schwartzman, et al. (1999) a SD é alteração cromossômica descoberta por
John Langdon Dawn em 1866. Ele fez muitas análises e estudos das principais características
das crianças que possuíam alguma peculiaridade da Síndrome, com essa análise, foi possível a
descrição clínica e física, válida até os nossos dias.
A SD é causada pela existência de um cromossomo 21 que se encontra em cada célula
da pessoa, um a mais do que o normal. As crianças com SD apresentam algumas limitações,
entre elas, a dificuldade intelectual, com isso, precisa de mais tempo para atingir sua
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maturidade, principalmente na linguagem. Ainda, a SD é um evento genético presente em,
praticamente, todas as raças e, em todas as classes sociais (SCHWARTZMAN, et al, 1999).
Existem alguns preconceitos que devem ser desmistificados, com isso, deve-se romper
com o determinismo genético, considerando que a pessoas com a SD resulta não só de fatores
que são biológicos, mas a aprendizagem por intermédio das interações com o meio
(VOIVODIC, 2008).
O atendimento realizado com a criança com SD deve ser realizado de acordo com suas
especificidades. Pois o meio em vive, torna-se referência fundamental no seu processo de
desenvolvimento. Logo, seu acesso na educação infantil possibilita a sua interação com o
meio social, adquirindo experiências com os demais integrantes na escola.
Desse modo, na escolarização da criança com SD, deve priorizar a inclusão com outros
alunos.
Na sala de aula, através do jogo espontâneo, da relação com os colegas e com o
material adequado, o aluno enfrenta uma série de atividades físicas, emocionais e
cognitivas que possibilitam a elaboração do pensamento. E, a partir de seu próprio
ritmo, surge o desejo de progredir, favorecendo seu desenvolvimento global
(SCHWARTZMAN et al, 1999, p. 241).

Importa frisar que, a criança com SD, necessita da união de profissionais em educação,
equipe multidisciplinar e família para trabalhar com vistas ao seu desenvolvimento, tanto
social como acadêmico.
As instituições de ensino devem desenvolver metodologias condizentes com processo
inclusivo, de forma a atender as necessidades individuais de cada aluno que matriculado na
rede regular de ensino (SCHWARTZMAN et al. 1999).
Segundo Voivodic (2008) por mais profissionais da educação se esforcem no sentido de
desenvolver a criança com SD, seus esforços serão limitados, se não for considerada uma
filosofia educacional que possam envolver os uma orientação com os pais. Para que tais
crianças possam se desenvolver as suas habilidades, é necessário aplicar atividades voltadas
ao objetivo da aprendizagem, uma vez que, não há métodos específicos em se tratando de SD,
mas sim, uma intervenção de acordo com cada necessidade.
Ainda, nesta mesma linha, surge a importância do processo de escolarização de crianças
com deficiência intelectual. De acordo com Vigotski (1997):
[...] ainda que as crianças mentalmente atrasadas estudem mais prolongadamente,
ainda que aprendam menos que as crianças normais e ainda que, por fim, se lhes
ensine de outro modo, aplicando métodos e procedimentos especiais, adaptados às
características específicas de seu estado, devem estudar o mesmo que as demais
crianças receber a mesma preparação para a vida futura, para que depois participem
nela em certa medida ao par com os demais (VYGOTSKI, 1997, p. 149).

A criança com SD não pode ser vista somente com sua deficiência, até porque, a
dificuldade intelectual está presente em todas elas, mas nunca num todo, como um ser
completo. Apesar da capacidade intelectual não esteja nos “padrões” da sociedade, se forem
estimuladas da maneira certa, poderão se desenvolver.
O uso de categorias e rótulos caracterizam apenas as dificuldades e, com isso, desviam a
atenção a vários fatores que não são importantes. Haja vista que, a aprendizagem da criança
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com SD é um trabalhoso e complexo, pois os mesmos demoram a desenvolver a linguagem,
necessitando de uma estimulação bem especifica (VOIVODIC, 2008).
Existe um processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo da criança com SD se
dará com mais rapidez se for integrada as suas atividades concretas e cotidianas, com isso,
deixa-se de lado as abstrações. Há outra necessidade importante, a de deixar de estereotipar a
criança com SD, uma vez que, a sociedade já condena a criança a um fracasso social por sua
deficiência (LAGO e SILVA, 2017).
Sabe-se que, cada pessoa aprende de maneira diferente e, o mesmo acontece com as
crianças com SD, uns se desenvolvem mais que outros, assim como, umas crianças com SD
têm mais oportunidades mais que outras. Tais crianças precisam ser estimuladas de maneira
correta, com uma equipe preparada e preocupada com seu bem estar e seu desenvolvimento
(LAGO e SILVA, 2017).
Schwartzman, et al. (1999) argumenta que, todos devem ser aceitos nas escolas,
apoiados por todos membros da comunidade escolar. Dessa perspectiva, a escola deve
oferecer um espaço acolhedor que impulsione a aprendizagem da criança com alguma
deficiência. Pois, a educação deve garantir a socialização dos alunos, desenvolvendo
relacionamentos salutares entre ele.
A criança com SD se desenvolve, apreendendo a conviver em grupos, a respeitar as
regras, impor as regras e ter limites. Assim, a criança com SD, deve fazer parte de um
convívio familiar e social desde pequena, para que evolução aconteça em meio à interação
social com uma educação condizente com suas necessidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notou-se que, tanto a escola, quanto a sociedade não estão totalmente preparados para
assistir ou aceitar alunos com SD, assim como outras crianças com NEE. Percebe-se que são
poucas as pessoas que fazem algo para mitigar a situação, ou conhece-los de uma forma mais
profunda. Ainda, constatou-se que tais crianças devem estar preferencialmente na rede regular
de ensino. Entretanto, os profissionais da educação, não estão preparados, de forma adequada
para atender as necessidades especiais dos alunos, pois necessitam de formação continuadas
mais especializadas.
Ainda, notou-se que é preciso que o docente esteja atento as necessidades de cada
aluno e, que consiga desenvolver todo seu potencial, para que esse consiga desenvolver seu
processo cognitivo. Sendo assim, tais proposições no remete a indagar sobre a formação dos
profissionais na educação para atuar em meio a alunos com NEE’s e, que precisam de um
currículo adaptado as suas necessidades educacionais.
Diante desse contexto, deve existir um grande comprometimento de toda comunidade
escolar, isso inclui, família, professores e alunos. É necessário, demonstrar que tais crianças
possuem capacidade de evoluir, basta serem estimuladas, inserindo-as em ambientes em prol
de igualdades, sem os quais não sejam excluídas dentro da sua própria casa.
É ideal que a instituição de ensino possua condições para assistir cada aluno,
independente de sua especificidade, garantindo a permanência e o êxito de cada um.
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RESUMO
O presente estudo analisou o relato dos professores da sala regular e da Educação Especial, em relação
à adaptação curricular para os alunos com deficiência intelectual. A pesquisa, realizada por meio de
questionários, teve como participantes 18 professores de uma diretoria de ensino do interior do estado
de São Paulo, sendo: 8professores da sala regular que ministraram aula no ensino fundamental para
alunos com deficiência intelectual, 8 professores que ministraram aula no ensino médio para alunos
com deficiência intelectual e 2 professores da Educação Especial. Os resultados indicaram que os
professores reconheciam a importância da adaptação curricular no ensino dos alunos com deficiência
intelectual, mas não tinham clareza quanto sua definição, bem como tinham dificuldades no que tange
à utilização de recursos e estratégias adaptadas para favorecer a aprendizagem dos conteúdos
propostos no currículo. Todavia, os dados revelaram a necessidade dos professores em compartilharem
de uma visão mais ampla do como fazer adaptação dos conteúdos escolares. Tais dados indicaram a
necessidade de programas direcionados à formação dos professores para atuarem na elaboração de
adaptação curricular junto aos alunos com deficiência intelectual.
Palavras-chave: Educação Especial. Currículo. Deficiência Intelectual. Inclusão Escolar
ABSTRACT
This study analyzes the report of the teachers of the regular room and special education, in rel
ation to the curriculum adaptation for students with intellectual disabilities. The survey, conduct
ed through questionnaires, the participants were 18 teachers of a school board in the state of São
Paulo, divided between: 8 teachers from regular class room who taught in elementary school fo
r students with intellectual disabilities, 8 teachers ministered class in high school for students with inte
llectual disabilities and 2 teachers of special education. The results indicated that teachers recognize th
e importance of curriculum adaptation in teaching learners with intellectual disabilities, but has no c
larity on the definition and use of resources and strategies tailored to favor the contents offered
in the curriculum learning. However, the data revealed the need for teachers to share a broader v
ision of how to adapt learning contents. These data indicated the need for programs aimed at tr
aining teachers to work in the development of curriculum adaptati with students with intellectu
al disabilities
Keywords: Special Education. Resume. Intellectual Disabilities.School Inclusion.
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ABSTRACTO
Este estudio analiza el informe de los profesores de aula regular y educación especial, en relación a la
adecuación curricular para alumnos con discapacidad intelectual. La encuesta, realizada a través de
cuestionarios, los participantes fueron 18 docentes de una junta escolar en el estado de São Paulo,
divididos entre: 8 docentes del aula regular que impartieron clases en la escuela primaria para
estudiantes con discapacidad intelectual, 8 docentes ministraron clase en el bachillerato para alumnos
con discapacidad intelectual y 2 profesores de educación especial. Los resultados indicaron que los
docentes reconocen la importancia de la adecuación curricular en la enseñanza de alumnos con
discapacidad intelectual, pero no tiene claridad en la definición y uso de recursos y estrategias
adaptadas para favorecer los contenidos ofrecidos en el aprendizaje curricular. Sin embargo, los datos
revelaron la necesidad de que los profesores compartan una visión más amplia de cómo adaptar los
contenidos de aprendizaje. Estos datos indicaron la necesidad de programas dirigidos a capacitar a los
docentes para trabajar en el desarrollo de adaptaciones curriculares con estudiantes con discapacidad
intelectual.
Palabras clave: Educación especial. Reanudar. Discapacidades intelectuales Inclusión escolar.

INTRODUÇÃO
A inclusão escolar é uma temática recorrente em nosso país, principalmente, pelo
aumento do número de matriculas de alunos com deficiência nas escolas da rede regular de
ensino. Desse modo, a escola deve propor ações e práticas educativas que atendam a todos os
alunos, visando à singularidade de estilos e os ritmos de aprendizagem de cada educando
(LOPES, 2010).
Dentre os muitos desafios que se coloca a educação inclusiva, esta a escolarização dos
alunos com deficiência intelectual. A pessoa com essa deficiência tem uma maneira própria
de lidar com o saber que, invariavelmente, não corresponde ao ideal de aluno esperado pela
escola. Sabe‐se que não corresponder ao esperado pode acontecer com qualquer aluno,
entretanto, as pessoas com deficiência intelectual apresentam características biológicas e
cognitivas que, muitas vezes, tendem a comprometer esse ideal padronizado (BRASIL,
2005).
Para tanto, o sistema de ensino dispõe de várias alternativas de serviços e estratégias que
buscam o sucesso na aprendizagem dos conteúdos escolares, entre elas, cita‐se a adaptação
curricular que visa atender aos princípios de uma escola para todos. As adaptações
curriculares, de acordo com os estudos na área, constituem‐se como oportunidades
educacionais que proporcionam aos alunos com deficiência o acesso ao currículo e a
aprendizagem dos conteúdos escolares (ROSSETO, 2005; OLIVEIRA, 2008; LOPES, 2010).
O estudo de Duarte (2008) apontou que os alunos com deficiência intelectual necessitam de
um maior tempo para a realização das tarefas e ensino individualizado, bem como mudança
na forma de transmitir os conteúdos curriculares. A literatura internacional e nacional
(MOLTÓ, 2006; STAINBACK; STAINBACK, 1999; MINETTO, 2008; OLIVEIRA, 2008)
tem apontado a relevância da adaptação curricular para o ensino do aluno com deficiência.
Nesse sentido, a adaptação de recursos e estratégias poderia favorecer a aprendizagem dos
conteúdos escolares dos alunos com deficiência.
Aliado a este ponto, inclui‐se a seguinte questão: qual o relato dos professores em
relação ao conceito de adaptação curricular para os alunos com deficiência intelectual?
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Considerando‐se esse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o relato
dos professores da sala regular e da Educação Especial, em relação à adaptação curricular
para os alunos com deficiência intelectual.
ADAPTAÇÃO CURRICULAR NO ESTADO DE SÃO PAULO
Para compreensão do conceito de adaptação curricular é necessário ter clareza do que
representa o currículo e qual o seu impacto dentro da escola.
De acordo com Moreira (1997), o currículo escolar é o instrumento pedagógico que
contempla a teoria,
a
prática,
os
princípios
escolares, o
planejamento
e
a
ação
pedagógica,
podendo assim ser definido com base em três categorias: currículo oficial (conjunto de
experiência pedagógica organizada e oferecida aos alunos pela escola), currículo em ação (o
que de fato acontece na escola) e o currículo oculto (normas e
regras não explicitadas quegovernam as relações que se estabelecem na escola). Assim,
o currículo escolar é um documento que norteia e viabiliza todo o processo de ensino e
aprendizagem. Stainback e Stainback (1999) colocam que, pelo fato de não encontrar mais
homogeneidade na sala de aula, a existência somente do currículo formal, sem adaptações
personalizadas, pode ser contestada desde o princípio.
O currículo formal é o conteúdo oficial programado para todos os alunos de uma classe,
independentemente de sua limitação ou especificidade (MOREIRA; BAUMEL, 2001).
Ter um currículo adaptado às necessidades dos alunos, não é uma opção para a escola e
sim um direito que deve ser garantido ao aluno, pois as adaptações curriculares, de acordo
com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2000) caracterizam‐se como
“respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional, de forma a favorecer a
todos os alunos e, dentre estes, os que apresentam necessidades educacionais especiais”
(SEESP, 2000).
Assim, a adaptação curricular quebra a barreira do padrão, auxiliando o currículo oficial,
especificando e estruturando um caminho para nortear a prática pedagógica por meio de um
planejamento desenvolvido pelos professores da Educação Especial e do ensino regular, no
intuito de apoiar os alunos com deficiência e, em especial, os alunos com deficiência
intelectual no seu processo de escolarização.
As adaptações curriculares devem envolver medidas que visem adequar o currículo às
necessidades dos alunos público alvo da Educação Especial. Assim, a legislação indica uma
nova dimensão ao currículo formal, uma vez que este deve ser ajustado aos alunos e, portanto,
conforme definido por Aranha (2000), sofrer modificações quanto aos seus objetivos,
conteúdos, métodos de ensino, processo de avaliação e temporalidade.
Desta forma, pressupõe que se realizem adaptações curriculares, quando necessário, a
fim de tornar o currículo apropriado às singularidades existentes dentro de uma sala de aula,
sobretudo diante dos alunos público alvo da Educação Especial.
De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2000), essas
estratégias podem ser divididas em dois grupos, sendo: (i) adaptações curriculares de grande
porte,
cujas
ações dependem do
sistema
político
‐ administrativo
e
educacional de todos os âmbitos, Municipal, Estadual e Federal e/ou (ii) adaptações
curriculares de pequeno porte que consistem em adaptações menos significativas, uma vez
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que
se
tratam
de
ajustes
no
contexto
da sala de aula, sendo de alçada exclusiva do educador, ou seja, referem-se
e a organização
escolar, aos objetivos, aos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula (prioriz
ação
ou
eliminação), aos modelos de avaliações a serem dadas aos alunos (adaptação de técnic
as e instrumentos), aos procedimentos didáticos (modificação, nível de complexidade e
adaptação de materiais) e à temporalidade (modificação da temporalidade para determinados
objetivos e conteúdos previstos).
Entretanto, antes de proporcionar intervenções pedagógicas por meio das adaptações
curriculares, é relevante considerar que os objetivos do ensino estabelecidos pelas adaptações
devem ser os mesmos prescritos pelo currículo escolar, sendo assim, as ações flexíveis de
acordo com Brasil (2005) devem englobar três níveis: o projeto pedagógico, o currículo
desenvolvido na sala de aula e o nível de aprendizagem individual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui‐se que, embora haja variação entre as situações vividas pelos professores
participantes, estes confirmam a importância da adaptação curricular no ensino dos alunos
com deficiência intelectual, mas não têm clareza da definição do conceito e da utilização de
recursos e estratégias adaptadas para favorecer a aprendizagem desses alunos. Todavia, os
dados revelaram a necessidade de os professores compartilharem de uma visão mais ampla do
como fazer adaptação dos conteúdos escolares, como estratégia metodológica viável para que
alunos com deficiência intelectual beneficiem‐se do currículo proposto para o ano que está
matriculado. Tais dados indicaram a necessidade de programas direcionados à formação dos
professores para atuarem na elaboração de adaptação curricular junto aos alunos com
deficiência intelectual.
Outro fator apontado foi em relação às modificações na prática pedagógica dos
professores quanto ao uso de metodologias e materiais pedagógicos diversificados com os
alunos com deficiência intelectual. Em relação à visão do professor do ensino regular e
da Educação Especial sobre o conceito de adaptação curricular constatou‐se que a os
professores não sabem o que é currículo adaptado e como proceder em relação a ele.
Quanto à comparação dos relatos dos professores em relação à adaptação curricular para
alunos com deficiência intelectual, não foram constatadas divergências de opiniões na prática
pedagógica para esses alunos.
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RESUMO
Este artigo analisa a proposta de adaptações curriculares para o estudante com deficiência intelectual
na escola regular como forma de garantir sua efetiva inclusão. Com base numa pesquisa bibliográfica,
a discussão é feita tomando como referência resultados de investigações, publicados na Revista
Brasileira de Educação Especial, referência em publicações na área, no biênio 2005-2006, portanto,
dez anos após a vigência da LDB 9.394/96 que prevê a matrícula das pessoas com deficiência,
preferencialmente, na rede regular de ensino. Os artigos analisados abordam temáticas como: o
processo de desenvolvimento e aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual (DI), inclusão
escolar, currículo e adaptação curricular. Os resultados apontam para a relevância de se propor um
currículo adaptado e funcional para atendimento às necessidades e potencialização das possibilidades
apresentadas pela pessoa com deficiência intelectual no ambiente escolar. Esta é uma
condição sine qua non para que se efetive o processo de inclusão dessas pessoas no contexto de
aprendizagem vivenciado na escola
Palavras-chave: Adaptação curricular. Inclusão educacional. Deficiência intelectual.
ABSTRACT
This article analyzes the proposed curriculum adaptations for students with intellectual disabilities in
regular schools as a way to ensure their effective inclusion. Based on a literature discussion is made
with reference to research findings, published in the Journal of Special Education, reference
publications in the area, in 20052006, therefore, ten years after the term of the LDB 9.394/96 which
provides the registration of persons with disabilities, preferably in the regular school system. The
reviewed articles cover topics such as: the process of development and learning of people with
intellectual disabilities (ID), school enrollment, curriculum and curriculum adaptation. The results
demonstrate the importance of proposing a curriculum adapted to meet functional needs and
leveraging the opportunities presented by the person with intellectual disabilities in the school
environment. This is a sine qua non for the process to become effective inclusion of these people
experienced in the learning environment at school.
Keywords: Curricular adaptation. Educational Inclusion.Intellectual Deficiency.
ABSTRACTO
Este artículo analiza las adaptaciones curriculares propuestas para estudiantes con discapacidad
intelectual en escuelas regulares como una forma de asegurar su inclusión efectiva. Con base en una
literatura se hace discusión con referencia a hallazgos de investigación, publicados en la Revista de
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Educación Especial, publicaciones de referencia en el área, en 2005-2006, por lo tanto, diez años
después de la vigencia de la LDB 9.394 / 96 que prevé el registro de personas con discapacidades,
preferiblemente en el sistema escolar regular. Los artículos revisados abarcan temas como: el proceso
de desarrollo y aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual (DI), matrícula escolar,
currículo y adecuación curricular. Los resultados demuestran la importancia de proponer un plan de
estudios adaptado a las necesidades funcionales y aprovechar las oportunidades que presenta la
persona con discapacidad intelectual en el entorno escolar. Esta es una condición sine qua non para
que el proceso se convierta en una inclusión efectiva de estas personas experimentadas en el entorno
de aprendizaje de la escuela.
Palabras clave: Adaptación curricular. Inclusión educativa Deficiencia intelectual.

INTRODUÇÃO
A deficiência intelectual pode ser caracterizada como um déficit cognitivo que se traduz
em dificuldades de adaptação ao entorno do qual a pessoa faz parte. O Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais – DSM IV – associa a deficiência intelectual a dificuldades
em, pelo menos, duas das seguintes áreas:
a) comunicação,
b) autocuidado,
c) vida doméstica,
d) habilidades sociais/ interpessoais,
e) uso de recursos comunitários,
f) autossuficiência,
g) habilidades acadêmicas,
h) trabalho
i) lazer e
j) saúde e segurança (CARVALHO; MACIEL, 2003).
Estas dificuldades aparecem durante o desenvolvimento infantil. Portanto, não devem
ser confundidas com quadros de demência que se caracterizam pela perda ou redução da
capacidade cognitiva com prevalência após o ingresso na terceira idade. De acordo com a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIFIS), desenvolvida
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma deficiência mental é uma variação
importante no desenvolvimento intelectual. Ela pode originar certas limitações em diversas
capacidades da pessoa. Os fatores ambientais, no entanto, podem afetar o grau do
desempenho individual em diferentes domínios da vida (CIFIS/OMS, 2003 p.19).
Observa-se que os conceitos e caracterizações acima ressaltam a avaliação da
capacidade intelectual relacionada às habilidades de participação da pessoa ao contexto
ambiental do qual faz parte. Dessa forma, o conceito de deficiência intelectual relaciona-se ao
“ajustamento entre as capacidades dos indivíduos e às estruturas e expectativas do meio em
que vivem, aprendem e trabalham” (GOMES; GONZALEZ REY, 2008, p. 58).
No entanto, a concepção sobre deficiência intelectual nem sempre foi essa. No século
XIX, predominava o modelo médico-psicológico que analisava a deficiência sob o prisma
das limitações orgânicas. É no século XX, com a criação da Psicometria por Binet e Simon1,
que a deficiência intelectual deixa de ser abordada apenas do ponto de vista médico e passa a
ser vista sob a perspectiva psicológica (MILANI, 2005).
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A testagem Binet-Simon apontava que “criança com atraso é aquela que não adquiriu os
mecanismos intelectuais que correspondem à sua idade cronológica. Em 1912, Stern introduz
o conceito de Quociente Intelectual (QI)] (“...) como o resultado da divisão da idade mental
pela idade real e da multiplicação do resultado por cem; dessa forma, proporciona uma
medida única da inteligência” (COLL, 2000, p. 28).
Com base na escala de QI, a classificação proposta por Terman2 em 1916 foi: acima de
140 – genialidade; 120-140 – inteligência muito acima da média; 110-120 – inteligência
acima da média; 90-110 – inteligência normal; 80-90 – embotamento; 70-80 – limítrofe; 5070 – cretino; 20-50 – imbecil. Assim, a terminologia anteriormente utilizada: idiota, imbecil
(1886-1913) foi sendo modificada para os termos: deficiência mental grave, leve, moderada,
sendo também classificada como educável, treinável, dependente (1945-1970) (COLL;
PALÁCIOS; MARCHESI, 1995).
Observa-se, então, que, por muito tempo, a deficiência intelectual foi caracterizada pelos
escores nos testes de inteligência, utilizando classificações ligadas ao coeficiente intelectual.
Assim, de acordo com esta classificação, a deficiência intelectual corresponderia a um
quociente de inteligência (Q.I.) inferior a 70. Com base neste escore, enfocavam-se os graus
de comprometimento intelectual da pessoa com deficiência mental em leve, moderado e
profundo, conforme CID 10 (Código Internacional de Doenças desenvolvido pela OMS).
Porém, caracterizar um funcionamento intelectual como inferior à média significa assumir
que existe um “padrão” estabelecido pelo sistema social e cultural no qual a pessoa está
inserida, “um mecanismo social que atribua a essa limitação um valor de morbidade. E esse
mecanismo que atribui valores é sempre comparativo, portanto, relativo” (BALLONE, 2007,
p. 1).
Por isso, atualmente, as questões mensuráveis ligadas ao quociente intelectual não são as
mais importantes, pois se avalia a capacidade de adaptação do sujeito ao seu entorno. Assim,
não se pode pensar a deficiência intelectual apenas por suas condições limitantes, “ela deveria
ser compreendida dentro de uma abordagem ecológica que considere o funcionamento da
pessoa na interação com o mundo em que vive” (PRIOSTE, RAIÇA, MACHADO, 2006, p.
22).
Para Mantoan (2000), existem determinantes sociais e circunstanciais que contribuem
para a produção da deficiência intelectual. De acordo com Feuerstein, a privação de interações
com sua cultura se torna um agravante para o processo de desenvolvimento das habilidades
cognitivas do sujeito (GOMES, 2002).
Por outro lado, muito embora isto seja uma realidade, existem déficits reais na pessoa
com deficiência intelectual que podem ser reduzidos se devidamente mediados pelo entorno
social e cultural. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
dados do Censo 2000 apontam que no Brasil 14,5 % da população se declaram portadora de
algum tipo de deficiência. Deste total, 1,24% possui deficiência intelectual. Porém, segundo
os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 10% da população mundial possuem
algum tipo de deficiência, sendo que metade deste percentual, ou seja, 5% é de pessoas com
deficiência intelectual. Apesar dessa prevalência, “a pessoa com deficiência mental não tem
recebido a instrução necessária que lhe garanta um repertório comportamental capaz de
promover sua convivência adaptada na comunidade” (ROSSIT, ARAÚJO E NASCIMENTO,
2005, p. 139).
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Isto requer estudos e pesquisas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida
destas pessoas e do seu processo de inclusão social. Diante dessa compreensão, este artigo
visa discutir o currículo da escola regular para atendimento às pessoas com deficiência
intelectual incluídas nessas instituições de ensino. A questão central posta nesta discussão está
amparada em estudos bibliográficos e objetiva analisar como devem ser feitas as adaptações
curriculares de modo a contemplar os alunos com deficiência intelectual inseridos em classes
regulares.
Desenvolvimento Os déficits cognitivos apresentados pelas pessoas com deficiência
intelectual estabelecem especificidades em seu processo de aprendizagem que precisam ser
consideradas pelos docentes que com eles atuam.
De acordo com Batista e Mantoan (2007, p. 22), “a pessoa com deficiência mental
encontra inúmeras barreiras nas interações com o meio para assimilar as propriedades físicas
do objeto de conhecimento, como porque publicaram em 1905 uma Escala Métrica da
Inteligência para detectar crianças que apresentavam baixa capacidade intelectual no ingresso
da escolaridade obrigatória. 2 Psicólogo norte-americano que contribuiu para elaboração de
teoria e testes sobre o desenvolvimento da inteligência exemplo: cor, forma, textura, tamanho
e outras características retiradas diretamente desse objeto”. Diante disso, as autoras indicam
que não será a repetição que os fará entender essas propriedades e generalizá-las para outros
contextos. Porém, é necessário que a atividade cognitiva seja exercitada, de forma
progressiva, em direção à aproximação de conquistas nesta área. Baseadas em estudos
psicanalíticos, essas autoras ainda apontam outras especificidades da pessoa com deficiência
intelectual, como, por exemplo, a posição de recusa, de negação do saber, de passividade e
dependência do outro (BATISTA; MANTOAN, 2007).
Isso reforça a necessidade de interação com o docente e com seus pares de modo a
promovê-las à condição de sujeito de seu conhecimento. Segundo Pimentel (2007, p. 155), o
estudante com deficiência intelectual inserido na sala de aula regular apresenta mais
dificuldade de participar [ativamente das atividades da classe], o que pode ser explicado pelo
seu processo de tempo necessário para organização de suas ideias. Como seus colegas
apresentam mais “rapidez” na estruturação e verbalização do pensamento, as suas vozes
predominam e (...) [ele] acaba por apenas acompanhar a discussão do grupo, necessitando ser
envolvido pela docente. Por isso, a mediação ou cooperação mais individualizada se mostra
mais eficaz (...), pois se constitui num trabalho que “respeita” seu tempo de aprender e
responder às demandas do contexto.
Outra característica no processamento cognitivo das pessoas com deficiência intelectual
é a dificuldade de memória. Para Vygotsky e Luria (1996), a memória natural dessas crianças
é muitas vezes acima da média, mas a memória artificial, isto é, aquela que é evocada a partir
de dispositivos artificiais e que, portanto, amplia muitas vezes a memória natural, é quase
zero. Para estes autores, isto aponta para o fato de que “uma criança retardada pode ser dotada
dos mesmos talentos naturais de uma criança normal, mas não sabe como utilizá-los
racionalmente” (p. 228).
Deste modo, para Vygotsky e Luria, a deficiência intelectual não é só um fenômeno de
“deficiência natural”, mas um fenômeno de “deficiência cultural”, pois a criança com déficit
intelectual não sabe usar as ferramentas de sua cultura e prefere empregar seus próprios
esforços. A diferença entre ela e a criança sem déficit cognitivo está na capacidade desigual
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de usar culturalmente a própria memória. Essa visão vigotskiana de deficiência mental traz
uma modificação na forma de analisar a internalização de conceitos por esses sujeitos, pois ao
tempo em que a internalização pressupõe a reconstrução interna de processos apreendidos
com o outro, a evocação desses conceitos pressupõe a formação de uma memória. Sendo
assim, não basta caracterizar os sujeitos com deficiência mental (...) de ter uma memória
limitada, numa abordagem organicista, mas é necessário ajudá-los a ampliar a memória
natural, utilizando-se dos dispositivos artificiais. Isto ampliará também a possibilidade de
retenção dos conceitos trabalhados e internalizados (PIMENTEL, 2007, p. 165).
Num estudo feito sobre o desenvolvimento semântico em crianças com Síndrome de
Down, Lamônica (et al., 2005) aponta o atraso do desenvolvimento das funções
comunicativas, do desenvolvimento linguístico e do desenvolvimento neuropsicomotor como
característicos nas pessoas com deficiência intelectual. Embora reconheçam esse atraso, as
autoras ressaltam que esses aspectos do desenvolvimento seguem o mesmo padrão das
pessoas com desenvolvimento típico (LAMÔNICA et al., 2005).
No entanto, ressaltam a importância do ambiente na oferta de elementos para o
desenvolvimento do potencial das pessoas com deficiência intelectual, o que pode contribuir
para a modificação do quadro causado pelo atraso. Araújo (2005, p. 396), em uma pesquisa
sobre o processo de solução de problemas, ressalta que “pessoas com deficiência mental leve
são consideradas capazes de realizar tarefas cognitivas simples, mas inábeis para resolverem,
sozinhas, problemas mais complexos” que envolvam maior elaboração mental pelas
dificuldades de planejamento, aplicação e generalização de estratégias de solução. Segundo a
autora, essas dificuldades são decorrentes da passividade ou impulsividade que caracterizam a
pessoa com deficiência intelectual.
Porém, embora sejam reais essas dificuldades, pesquisas (EREZ e PELET, 2001;
TANAKA et al., 2001; FERRETTI, 1989; AGRAN et al., 2002 citadas por ARAÚJO, 2005,
p. 396) apontam que a intervenção educativa adequada pode contribuir para aprendizagem de
tais estratégias. “Nesse sentido, os programas de intervenção devem ser organizados de modo
a favorecer as condições ideais para aprendizagem e generalização de estratégias”. Conforme
discutido anteriormente, essa ênfase na importância da interação da pessoa com deficiência
intelectual com o ambiente é relativamente nova, tendo em vista que, por muito tempo, houve
o predomínio do modelo médico-psicológico que explicava o déficit cognitivo pela
incapacidade, lesões, impedimentos e inadaptações relacionados ao coeficiente intelectual.
“Nesta perspectiva (médico-psicológica), a concepção de deficiência é, ao mesmo tempo, de
caráter organicista, biologicamente determinado e classificatório, avaliativo” (MICHELS,
2005, p. 268). Essa concepção expressava-se na escola através da patologização do processo
de ensino e aprendizagem que buscava a explicação para o insucesso escolar em causas
biologizantes, em marcas de deficiência apresentadas pelos estudantes. Por conta dessa
concepção, a inclusão da pessoa com deficiência intelectual na escola regular tem sido vista
como “amparada muito mais numa prática social e compensatória do que formadora
acadêmica-profissional” (GOMES; GONZALEZ REY, 2008, p. 61).
Essa prática de considerar a inclusão de pessoas com deficiência intelectual apenas
como possibilitadora de sua maior socialização, pode ser explicada pela dificuldade da escola
regular em lidar com sujeitos que não aprendem do modo esperado ou ao mesmo tempo em
que os demais. A deficiência mental desafia a escola comum no seu objetivo de ensinar, de
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levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, construindo o seu conhecimento. O aluno com
essa deficiência tem uma maneira própria de lidar com o saber, que não corresponde ao que a
escola preconiza (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 16).
No entanto, com o avanço dos estudos no campo das neurociências associados à
psicologia do desenvolvimento que se apoiou em teóricos como Piaget, Vygotsky
e Feuerstein, a deficiência intelectual está sendo vista como algo passível de ter seus efeitos
minimizados a partir de um processo mediador eficiente. Observa-se, então, a ênfase numa
concepção social da deficiência, entendida aqui como um fenômeno social vinculado às
circunstâncias sociais. Isto não significa que se pretende acabar com os efeitos dos déficits
intelectuais reais, mas reduzir tais dificuldades através da criação de ambientes de interações
favoráveis. Entende-se por mediação a ajuda e apoio dado às pessoas com barreiras ou
deficiências no processo de aprendizagem e desenvolvimento, de modo que essas
pessoas possam ao se apropriarem desta ajuda, resolver, sozinhas, o que só conseguiam
resolver com ajuda externa (VYGOTSKY, 1998).
Essa mediação mais próxima e específica pode contribuir para que a pessoa com
deficiência intelectual sinta-se mais segura, sem medo do fracasso e da crítica, que, em muitas
situações, marcam a história de sua vida escolar. Desse modo, a mediação do professor e/ou
cooperação do colega constituem-se em apoio para o processo de aprendizagem da pessoa
com deficiência intelectual. Assim, entende-se que uma pessoa com deficiência intelectual
pode ter comprometidos processos cognitivos e metacognitivos associados à aprendizagem
como, por exemplo, atenção, memória, comunicação, elaboração de estratégias e
autorregulação. Entretanto, tais processos são passíveis de serem trabalhados, aprendidos e
desenvolvidos dentro de um plano eficaz de intervenção mediadora. Dentre os elementos de
mediação no contexto escolar, o mais relevante é o currículo entendido como um elemento
pedagógico que pode assegurar atividades significativas para apoiar e complementar o
desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com deficiência intelectual inseridos na
escola regular. A organização do currículo escolar expressa às concepções de ensino e
aprendizagem assumidas por uma comunidade escolar. Por isso, ao se discutir essa questão, é
importante afastar toda a concepção de organização ingênua do currículo, sendo este
intencionalmente construído e operacionalizado para o alcance dos fins e da missão que a
escola se propõe. Nesse contexto, é imprescindível entender que o currículo não se relaciona
apenas as disciplinas, competências e seleção de conteúdos a serem trabalhados pela escola,
mas compreende, também, normas e valores que, embora implícitos, são efetivamente
transmitidos nos atos de currículo (MICHELS, 2005). Desse modo, pensar no currículo para
atender às pessoas com deficiência intelectual na escola regular é, sem dúvida, considerar a
necessidade de adaptação do currículo proposto para a classe. Entende-se por adaptações no
currículo às mudanças operacionalizadas para atender às necessidades das pessoas com
deficiência incluídas na escola regular. Portanto, fazer adaptações no currículo para atender ao
estudante com deficiência intelectual significa responder a questões como: O que deve ser
ensinado? Qual a importância de se ensinar o conteúdo selecionado? Como trabalhar com esse
conteúdo de modo a favorecer a aprendizagem desses estudantes? Que instrumentos podem
ser utilizados para avaliação do conteúdo trabalhado? A partir desses questionamentos, é
possível inferir a importância das adaptações curriculares para a efetivação da inclusão das
pessoas com deficiência intelectual na escola regular. Caso as adaptações do currículo não
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sejam feitas, ocorrerá uma inadequação dos procedimentos do ensino, o que dificultará o seu
processo de aprendizagem. Isso pode indicar que, mesmo tendo disponibilizado espaço para
acesso dessas pessoas, a escola não está aberta a modificar-se para garantir a permanência
qualificada delas. Outra questão importante é que, por muito tempo, excluíram-se, dos
conteúdos a serem vistos pela pessoa com deficiência intelectual, aqueles que se
consideravam abstratos, ou seja, difíceis demais para esse tipo de deficiência. No entanto, a
escola não pode privá-los do acesso a esse saber. Ao contrário, Agran et al. (2002 citado por
ARAÚJO, 2005, p. 397) afirma que, embora a solução de problemas seja um “ponto crítico
para o sucesso na escola e na comunidade (...), é frequentemente uma área muito
negligenciada no currículo para indivíduos com deficiência mental”. Porém, a negação do
acesso da pessoa com deficiência intelectual ao plano abstrato e simbólico do saber dificulta o
desenvolvimento de formas simbólicas e representativas de interação com o meio. O perigo
desse equívoco é empobrecer cada vez mais a condição de as pessoas com deficiência mental
lidarem com o pensamento, raciocinarem, utilizarem a capacidade de descobrir o que é visível
e preverem o invisível, criarem e inovarem, enfim, terem acesso a tudo o que é próprio da
ação de conhecer (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 21).
Portanto, para se atender aos estudantes com deficiência intelectual, é preciso pensar
num currículo funcional com o ensino direto e aplicado dos conteúdos trabalhados,
destacando-os de modo significativo e instrumental, implementando procedimentos e
metodologias que atendem às suas necessidades individualizadas em ambientes de sala de
aula regular. Essa ideia de currículo funcional e aplicado não é contrária à discussão de que é
necessário possibilitar à pessoa com deficiência intelectual o desenvolvimento de capacidades
de abstração, “pois a ação é o primeiro nível de toda a construção mental” (BATISTA;
MANTOAN, 2007, p. 25). No entanto, há autores (GARCIA, 2006; BATISTA; MANTOAN,
2007) que consideram a implementação de um currículo funcional como uma ação própria da
escola especial que implica o empobrecimento dos conteúdos, o rebaixamento das exigências
escolares e a minimização de aprendizagens acadêmicas. Batista e Mantoan (2007, p. 17)
asseveram que tais práticas adaptativas funcionam como um regulador externo da
aprendizagem e estão baseadas nos propósitos e procedimentos de ensino que decidem o que
falta ao aluno de uma turma da escola comum. Em outras palavras, ao adaptar
currículos, selecionar atividades e formular provas diferentes para os alunos com deficiência
e/ou dificuldade de aprender, o professor interfere de fora, submetendo os alunos ao que
supõe que eles sejam capazes de aprender.
De acordo com essas autoras, a adaptação do conteúdo escolar deve ser realizada pelo
próprio aluno que, deste modo, demonstra sua emancipação intelectual. “Essa emancipação é
consequência do processo de autorregulação da aprendizagem, em que o aluno assimila o
novo conhecimento, de acordo com suas possibilidades de incorporá-lo ao que já conhece”
(BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 17). Porém, a consideração pelo professor dessas
possibilidades de incorporação do conteúdo trabalhado não seria uma forma de adaptação do
currículo, envolvendo adaptação de objetivos, conteúdo e avaliação? Portanto, não seria mais
inclusivo garantir a esse estudante saberes e metodologias que estejam mais “de acordo” com
suas possibilidades? Essa crítica à adaptação curricular e a implementação de um currículo
funcional pauta-se também no entendimento de que “a política educacional recente trabalha
com o pressuposto liberal de que alguns alunos apresentam ‘condições’ de aprendizagem
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limitada” (GARCIA, 2006, p. 312). Entretanto, não se poderia considerar igualmente
contraditório defender a inclusão, o respeito à diversidade, às diferenças e, ao mesmo tempo,
afirmar que “ensinar é um ato coletivo, no qual o professor disponibiliza a todos os alunos,
sem exceção, um mesmo3 conhecimento” (BATISTA; MANTOAN, 2007. p. 17)? Porém, ao
contrário dos argumentos utilizados, a proposição de um currículo adaptado e funcional para a
pessoa com deficiência intelectual na escola regular assegura o reconhecimento das suas
especificidades no processo de aprender e das suas potencialidades. Portanto, implica a
negação da tentativa de homogeneização dos aprendizes e das práticas pedagógicas. Isso não
significa minimizar as exigências; ao contrário, a partir dos estudos vigotskianos, entende-se
que “o bom ensino é aquele que se antecede ao desenvolvimento”, ou seja, é aquele no qual o
professor, reconhecendo o desenvolvimento real do estudante, isto é, aquilo que ele sabe fazer
sozinho, cria zonas de desenvolvimento proximal e nelas atua mediando de forma prospectiva
a aprendizagem e, portanto, o desenvolvimento desse estudante (VYGOTSKY, 1998).
Portanto, a operacionalização de um currículo funcional, no caso da pessoa com
deficiência intelectual, está relacionada ao reconhecimento de sua necessidade de aprender
habilidades para uma vida autônoma e independente no contexto social onde está inserido, por
exemplo, habilidades de leitura, escrita, numéricas e monetárias que contribuam para melhor
desempenho na comunidade. De acordo com Rossit, Araújo e Nascimento (2005, p. 121), “os
professores têm apresentado dificuldades em ensinar tais habilidades para essa população”.
Desse modo, no desenvolvimento de um currículo funcional, usar o dinheiro deve ser uma
habilidade a ser ensinada a pessoas com deficiência intelectual. Por isso, é significativo
trabalhar com moedas para reconhecimento e comparação de pequenas quantidades de
dinheiro, realização de compras e identificação da quantidade de dinheiro para pagar. Além
dessas, outras habilidades são necessárias para uma vida autônoma na sociedade como:
conceito de número, princípio da adição, sequências numéricas, medidas e tempo, aplicações
do uso do dinheiro e uso da calculadora. O ensino dessas habilidades objetiva “maximizar a
atuação da pessoa com deficiência mental na comunidade, respeitando o ritmo e o repertório
comportamental” (ROSSIT, ARAÚJO, NASCIMENTO, 2005, p. 138).
Essas questões sinalizam para a relevância do planejamento de atividades e avaliação dos
resultados (das mesmas) com vistas a “subsidiar a tomada de decisões a respeito dos
comportamentos a serem ensinados, da introdução de procedimentos eficazes para
aprendizagem, do redirecionamento do ensino, caso haja manifestação de dificuldades”
(ROSSIT, ARAÚJO, NASCIMENTO, 2005, p. 139). Desse modo, outra forma de adaptar o
currículo é através de adequações metodológicas. Por exemplo, em algumas situações, tornase mais produtivo para a pessoa com deficiência intelectual se o conteúdo lhe for apresentado
modo mais gradativo, pois esse tipo de ação exige um raciocínio mais sequencial, o que pode
ser mais indicado para um processamento mais eficiente da informação (ARAÚJO, 2005).
Ainda com relação à abordagem metodológica, ressalta-se a importância de que o
trabalho pedagógico possibilite uma aprendizagem colaborativa, isto é, a ação dos pares no
processo de ensino e aprendizagem. Um currículo adaptado possibilitará à pessoa com
deficiência intelectual não apenas receber apoio dos seus pares, mas também colaborar de
forma mais autônoma e com mais segurança na socialização dos conceitos aprendidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, considera-se a necessidade e relevância de se propor um currículo
adaptado e funcional para atendimento às necessidades e potencialização das possibilidades
apresentadas pela pessoa com deficiência intelectual na escola regular. Entende-se que esta é
uma condição sine qua non para que se efetive o processo de inclusão desses sujeitos no
contexto de aprendizagem. Por fim, é necessário enfatizar que o processo de adaptação do
currículo não deve ser feito de forma solitária, envolvendo apenas o professor da sala regular
que atende ao estudante com deficiência intelectual. Ao contrário, o planejamento e a
avaliação deste processo devem envolver uma rede de atores além do professor: o
coordenador, os pais/responsáveis por esse estudante, o próprio estudante, o professor da sala
de recursos (caso exista) e, de modo mais adequado, devem ser escutados também os
profissionais que, porventura, acompanham esse estudante fora do ambiente escolar. Desse
modo, é possível incluir a pessoa com deficiência intelectual na escola regular garantindo um
currículo que contemple suas necessidades de modo a potencializar a aprendizagem desse
sujeito e sua efetiva participação no entorno do qual faz parte.
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RESUMO
Cada vez mais se discute a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino
regular e quanto a educação dos surdos, que por muito tempo sofreu discriminação e preconceito foi se
superando e passaram a olhados pela sociedade como cidadãos com direitos e deveres iguais diante da
sociedade. O presente artigo discute a problemática que circunda a inclusão de alunos surdos nas salas
de aula do ensino básico regular no país. Serão retomados aspectos históricos, legais e científicos com
vistas ao esclarecimento e discussão do Atendimento Educacional Especializado (AEE) inserido no
cotidiano das práticas escolares. Tem como objetivo geral promover uma reflexão sobre a
problemática que envolve a inclusão de alunos Surdos nas escolas regulares da rede pública de
educação e como objetivos específicos: Avaliar sobre importância de um trabalho Bilíngue na prática
pedagógica da Educação dos Surdos; Mostrar a importância do atendimento educacional especializado
(AEE) na inclusão dos surdos e o professor como mediador e construtor de conhecimentos; Para a
realização deste trabalho, foi desenvolvida, uma pesquisa bibliográfica mediante a apreciação de livros
e artigos científicos. Fundamentado em escritores como Amaral (2001), Blanco (2003), Brasil (20072010), Quadros e Schmiedt(2006), Mantoan (2003), entre outros. Após o desenvolvimento do trabalho
entendemos após as leis que regulamentam a inclusão, houve um grande avanço e mesmo que possa
haver dificuldades, pode-se dizer que a escola está caminhando no rumo certo, pois muitos alunos
deficientes que eram excluídos da sociedade hoje podem ir à escola, se socializar com diferentes
pessoas e ainda desenvolver potencialidades e que as escolas devem investir na formação continuada
de seus educadores e os mesmos se interessar em buscar mais conhecimento para aplicar no ensino.
Palavras-chave: Inclusão. Surdos. Ensino Básico. AtendimentoEducacional Especializado.
ABSTRACT
Increasingly, the inclusion of students with special educational needs in regular education and the
education of deaf people, who for a long time suffered discrimination and prejudice, have been
overcome and have been viewed by society as citizens with equal rights and duties before society. This
article discusses the problems surrounding the inclusion of deaf students in regular primary school
classrooms in the country. Historical, legal and scientific aspects will be taken up with a view to
clarifying and discussing the Specialized Educational Assistance (AEE) inserted in the daily practice
of school practices. It has as general objective to promote a reflection on the problematic that involves
the inclusion of Deaf students in the regular schools of the public education network and as specific
objectives: To evaluate the importance of a Bilingual work in the educational practice of the Education
of the Deaf; To show the importance of the specialized educational service (AEE) in the inclusion of
the deaf and the teacher as mediator and constructor of knowledge; For the accomplishment of this
work, was developed, a bibliographical research through the appreciation of books and scientific
articles. Based
on
writers
like Amaral (2001),
Blanco
(2003),
Brazil
(20072010), Quadros and Schmiedt (2006), Mantoan (2003), among others. After the development of the
work we understand after the laws that regulate inclusion, there has been a great advance and even if
there may be difficulties, it can be said that the school is moving in the right direction, since many
disabled students who were excluded from society today can go to socialize with different people and
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still develop potentialities and that schools should invest in the continuing education of their educators
and the same ones should be interested in seeking more knowledge to apply in teaching.
Keywords: Inclusion. Deaf. Basic Education. Specialized EducationalAssistance.
ABSTRACTO
Cada vez más, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación
regular y la educación de personas sordas, que durante mucho tiempo sufrieron discriminación y
prejuicios, han sido superadas y han sido vistas por la sociedad como ciudadanos con iguales derechos
y deberes ante la sociedad. Este artículo analiza los problemas que rodean la inclusión de estudiantes
sordos en las aulas de la escuela primaria regular en el país. Se abordarán aspectos históricos, legales y
científicos con el fin de esclarecer y discutir la Asistencia Educativa Especializada (AEE) inserta en la
práctica diaria de las prácticas escolares. Tiene como objetivo general promover una reflexión sobre la
problemática que implica la inclusión de alumnos Sordos en las escuelas regulares de la red de
educación pública y como objetivos específicos: Evaluar la importancia de un trabajo Bilingüe en la
práctica educativa de la Educación del Sordo; Mostrar la importancia del servicio educativo
especializado (AEE) en la inclusión del sordo y el docente como mediador y constructor de
conocimiento; Para la realización de este trabajo, se desarrolló una investigación bibliográfica a través
de la apreciación de libros y artículos científicos. Basado en escritores como Amaral (2001), Blanco
(2003), Brasil (2007-2010), Quadros y Schmiedt (2006), Mantoan (2003), entre otros. Luego del
desarrollo del trabajo entendemos luego de las leyes que regulan la inclusión, ha habido un gran
avance e incluso si puede haber dificultades, se puede decir que la escuela va en la dirección correcta,
ya que muchos estudiantes discapacitados que fueron excluidos La sociedad de hoy puede ir a
socializar con diferentes personas y aún así desarrollar potencialidades y que las escuelas deben
invertir en la formación continua de sus educadores y las mismas deben estar interesadas en buscar
más conocimientos para aplicar en la docencia.
Palabras clave: Inclusión. Sordo. Educacion basica. Asistencia Educativa Especializada.

INTRODUÇÃO
A motivação para a realização deste estudo se deve a necessidade de melhor entender e
se pautar para num futuro próximo atuar no ensino de alunos surdos utilizando metodologias
que envolvam a interação entre professor e aluno de modo a construir ambiente que favoreça
uma aprendizagem significativa e inclusiva.
Para tanto, o artigo assim foi secionado: a princípio, abordou-se o ideal inclusivo, seu
surgimento e aplicação, a escola como espaço bilíngue e o ensino de línguas como pontapé
inicial, a importância do atendimento educacional especializado (AEE) na inclusão dos surdos
e o professor como mediador e construtor de conhecimentos; por fim, construiu-se discussão
sobre o conteúdo explanado e a conclusão.
Esse trabalho teve como objetivo discorrer sobre a inclusão de estudantes surdos no
ensino regular, sua complexidade e abrangência dentro do cenário da educação especial, e
ainda, inclui e apresenta algumas considerações que são consideradasimprescindíveis para
aconteça de fato a inclusão. A importância desses temas se deu ocorrência de que apesar de
estarem incluídos no ensino regular os estudantes surdos ainda enfrentam muitas dificuldades
que impedem que a aprendizagem aconteça de forma integral.
Dentre os mais diversos temas que estão presentes no cotidiano das escolas de ensino
básico ao longo do território nacional, destacaremos para fins de discussão e análise a questão
do processo de inclusão dos alunos com especificidades no ensino regular, com maior atenção
voltada à surdez.
Retomaremos, fundamentando nossas afirmações, as bases legais que garantem e
regulam tal processo de inclusão e também as mais recentes discussões teóricas que embasam
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cientificamente as tomadas de decisão que podem ser observadas nas comunidades escolares,
em maior ou menor escala dada a complexidade do tema.
São muitas as barreiras linguísticas e pedagógicas que interferem na inclusão escolar dos
alunos com surdez, no entanto, como toda proposta de reforma no sistema educacional, a
incorporação de novas perspectivas nem sempre surge efeitos em curto prazo. É
imprescindível, então, a recuperação de uma visão holística e sempre revolucionária de que,
por meio da educação, é sempre possível e necessário expandirmos horizontes pedagógicos.
Nesse sentido, definiremos as bases histórico-pedagógicas que fundamentam o processo
que se discute ao mesmo tempo em que delimitamos suas problemáticas dentro das
instituições.
O IDEAL INCLUSIVO: SURGIMENTO E APLICAÇÃO
Relatórios relacionados a pessoas com necessidades especiais por motivo genético tem
registro desde o início dos tempos e essas pessoas não tinham direito ao convívio social sendo
mantidas trancadas para tratamento, em lugares específicos e longe do convívio com outras
pessoas.
No século XVII, os deficientes, principalmente os com deficiência mental, eram
totalmente segregados, internados em orfanatos, manicômios e outros tipos de
instituições estatais. Esses internatos acolhiam uma diversidade de sujeitos com
patologias distintas, alguns deficientes, outros doentes (AMARAL, 2001, p. 32).

Foi o período da exclusão, onde todo indivíduo que não obedecesse ao ideal de conduta
ou desenvolvimento estabelecido pela sociedade era totalmente excluída.
Segundo Amaral (2001), a fase da segregação deu-se quando nasceram instituições
especializadas no tratamento para os deficientes. Foi nessa fase que se acredita ter
surgido à educação especial, aconteceu uma divisão do exercício educacional. Surgiu uma
metodologia particularizada e institucionalizada, que segregava pessoas em grupos de acordo
com o exame de seu potencial intelectual.
Na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 70, seria a
terceira fase que constitui a fase da integração, quando o portador de deficiência
começou a ter acesso à classe regular, desde que se adaptasse e não causasse
nenhum transtorno ao contexto escolar. Embora a bandeira da integração já tivesse
sido defendida a partir do final dos anos 60, nesse novo momento houve uma
mudança filosófica em direção à ideia de educação integrada, ou seja, escolas
regulares aceitando crianças ou adolescentes deficientes nas classes comuns ou, pelo
menos, em ambientes o menos restrito possível. Entretanto, só se consideravam
adaptar-se à classe regular como esta se apresentava, portanto, sem modificação no
sistema escolar (BLANCO, 2003, p. 28).

Na década de 1970, como as pessoas com necessidades especiais eram educadas em
escolas especializadas e os pais e os profissionais passaram a lutarem por seus direitos e
pressionar para garantir os direitos essenciais e evitar discriminações visando à inserção na
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comunidade e direito à educação pública gratuita para todas as crianças com necessidades
especiais.
Para Nascimento (2014), as conquistas decorrentes das manifestações levam ao declínio
da educação especial paralela à educação regular. No lugar da expressão Deficiência passou a
ser utilizado o termo “Necessidades Educativas Especiais”, ampliando possibilidades para
integração da Pessoa com Deficiência na escola regular.
Essa integração trouxe poucos benefícios, pois, a Deficiência era considerada um
problema de quem a possuía e era ela que devia adaptar-se à escola (inclusive em termos
econômicos).
Porém, não se pode confundir educação inclusiva com educação especial que segundo
Lima (2006): A educação especial nasceu a partir de uma proposta de educação para todos e a
escola inclusiva surgiu com uma sociedade inclusiva.
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis,
[...] dentro e fora da escola (BRASIL 2007, p. 1).

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial, assegura acesso ao ensino regular a
alunos com deficiências diversificadas: intelectual, física, surdos, cegos, com transtornos
globais do desenvolvimento e a alunos com altas habilidades/superdotação, desde a educação
infantil até a educação superior.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
documento produzido por um grupo de trabalho junto ao Ministério de Educação e Cultura
(MEC), em junho de 2007 serve como baliza para as discussões sobre as políticas inclusivas.
A discussão de nossa alçada é localizar, nesse texto, as bases para inclusão da questão dos
surdos no ambiente escolar conhecido como “regular”.
Conforme o documento:
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU
em 2006 e da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-Partes devem
assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a
meta da plena participação e inclusão (...) (BRASIL 2007, página 4).

Sendo signatário dessa convenção, é dever do Estado sistematizar os processos de
inclusão. Nesse sentido, no que tange ao público surdo, várias ações foram implementadas,
como a Formação Continuada para professores do ensino básico, visando preparar os docentes
para receber o novo público de maneira eficaz e profícua.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) relativo às pessoas com surdez foi
amplamente discutido e bem apresentado por meio de outro documento do Ministério da
Educação (MEC), também publicado em 2007. Nessa publicação, o ministério orienta as
escolas e demais instituições apresentando-lhes a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS),
bem como estabelece “momentos didático-pedagógicos” que tratam da apresentação da
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Língua Portuguesa e as questões relativas aos intérpretes, que são peças fundamentais nesse
processo inclusivo.
Uma das orientações segue abaixo e nela podemos inferir a importância da
transformação do espaço e organização escolar:
O trabalho pedagógico com os alunos com surdez nas escolas comuns deve ser
desenvolvido em um ambiente bilíngue, ou seja, em um espaço em que se utilize a
Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. Um período adicional de horas diárias de
estudo é indicado para a execução do Atendimento Educacional Especializado.
(BRASIL, 2007, página 25).

É necessário ressaltar que estes processos de “adaptação” da escola ao
Atendimento Educacional Especializado (AEE) se desenham há pouco tempo e exigem, além
da ampliação do quadro de funcionários com o aparecimento da figura do intérprete nas salas
dos alunos surdos, adaptações no modus operandi do planejamento dos professores e no trato
com os alunos atendidos e os intérpretes.
A ESCOLA COMO ESPAÇO BILÍNGUE E O ENSINO DE LÍNGUAS COMO
PONTAPÉ INICIAL
A Libras, agora presente nas escolas com atendimento especializado, é protagonista no
desenvolvimento da comunidade surda. O advento da linguagem fez com que os surdos
ganhassem autonomia com relação à sua capacidade intelectual e a busca pelo crescimento
intelectual, emocional e até profissional.
Usada como a principal forma de contato, diz-se que a Libras é a primeira língua dos
surdos, e a Língua Portuguesa, uma espécie de segunda língua da qual se vale para entrar em
contato com a comunidade “não surda”.
No Brasil, Língua de Sinais teve sua oficialização pela lei 10.436/02, que diz em seu
Art. 1º:
É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único.
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e
expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Desde a alfabetização, a criança que entra em contato com a Libras já aprende a utilizar gestos
simples e pragmáticos bem como forjar expressões faciais que facilitem sua compreensão.
Caso conviva com pessoas que desconhecem a linguagem de sinais, corre o risco de ter sua
alfabetização prejudicada, visto que os gestos e expressões aprendidos antes de entrarem no
ambiente escolar podem não estar de acordo com as convenções da Libras.
Já em idade escolar, a figura do intérprete é fundamental, pois desenvolverá junto à
criança convenções mais aprimoradas e gestos mais complexos, visto que fisicamente e
psicologicamente, esta estará com melhores condições de compreender a problemática das
situações sociais e de comunicação, dado seu desenvolvimento.
Sobre isso Quadros e Schmiedt explicam:
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A língua de sinais vai ser adquirida por crianças surdas que tiverem a experiência de
interagir com usuários de língua de sinais. Se isso acontecer, por volta dos dois anos
de idade, as crianças estarão produzindo sinais usando um número restrito de
configurações de mão [...]. As crianças nesta fase começam a marcar sentenças
interrogativas com expressões faciais concomitantes com o uso de sinais [...]. Nesse
período, também é verificado o início do uso da negação não manual através do
movimento da cabeça para negar, bem como o uso de marcação não manual para
confirmar expressões comuns na produção do adulto. (QUADROS E SCHMIEDT,
2006, p. 20).

Perante a citação de Quadros e Schmiedt (2006, p. 20), entendemos que apesar da surdez
nada impede que o aluno consiga a aquisição da língua, comunicação e aprendizagem, para
sua efetivação é importante que se faça um trabalho continuo do ensino de Libras desde que
se descobre a surdez nas crianças.
Os surdos possuem desenvolvimento cognitivo compatível de aprender, porém, se não
aprender uma língua, as relações e o contexto em que estão inseridos serão uma incógnita,
tornando o seu desenvolvimento e aprendizagem de forma não coordenada.
A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
NA INCLUSÃO DOS SURDOS
A inclusão de estudantes com surdez na escola de ensino regular faz com que se
busquem métodos que favoreça sua participação e aprendizagem tanto na sala de aula como
no atendimento educacional especializado. É importante que essa inclusão aconteça desde os
anos iniciais de ensino até a educação superior e que se utilizem os recursos de que necessita
para superar as barreiras de aprendizagem.
Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado
de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. O
atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da
escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as
demais políticas públicas (BRASIL, 2010, p. 27).

A escola regular precisa estar preparada para inserir ações que dê sentido aos anseios
dos alunos, possam ser compartilhados com os alunos com surdez em ambientes educacionais
estimuladores, que estimulem o pensamento e possa desenvolver suas capacidades como um
todo.
Educação inclusiva indica que uma das obrigações da escola é assumir o compromisso
de educar cada estudante oferendo a pedagogia da diversidade incentivando a participação
que todos. Para isso é preciso repensar as práticas pedagógicas e as metodologias adotadas
para ensiná-las que permita a inserção de um ambiente bilíngue que promova a inserção e o
desenvolvimento dos alunos com Surdez.
Como a língua tem um papel constitutivo da subjetividade, esse cruzamento é
complexo e torna-se complicado se a Língua de Sinais, que realmente permite à
criança significar o mundo e a si própria, for adquirida tardiamente de maneira mais
ou menos descaracterizada, devido à ausência dos interlocutores legítimos para essa
aquisição, (GÓES, 2000, p.4).
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A inclusão do aluno o surdo em uma sala de aula está além de apenas realizar a
matrícula e colocá-lo dentro de uma sala com outros alunos, mas, sim dar a ele a possibilidade
de aprender. Ter em mente que, a sua primeira língua é a LIBRAS e a língua será a segunda
língua para a aquisição escrita e que incluir é usar o bilinguismo com recursos didáticos
visuais e formação de profissionais capazes de proporcionar o desenvolvimento de
potencialidades que ultrapasse os limites de seu próprio mundo.
Ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para cada
um, depende, entre outras condições, de se abandonar um ensino transmissivo e de
se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe a
toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e
hierárquica do saber. (MANTOAN 2003, p 37).

O Atendimento Educacional Especializado entra com sua importância para a efetivação
de uma educação que permite que o surdo seja capaz de enfrentar a diversidade cultural e
linguística imposta pelos ouvintes como ferramenta transformadora de mover o mundo que
respeite as especialidades de cada aluno com um ambiente viável à aprendizagem.
A Constituição Federal estabelece o direito às pessoas com necessidades especiais
receberem educação, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz
atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se,
portanto, de dois direcionamentos principais: o direito à educação, comum a todas as pessoas,
e o direito de receber essa educação, sempre que possível, junto às demais pessoas, nas
escolas regulares.
Segundo o art. 58 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9393 de 20 de
dezembro de 1996; “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”.
O PROFESSOR COMO MEDIADOR E CONSTRUTOR DE CONHECIMENTOS
A inclusão da pessoa com necessidades especiais na escola demanda a organização de
várias propostas de trabalho, pelas características próprias à pessoa humana e pelas diversas
barreiras existentes no contexto escolar e surgem grandes expectativas a respeito da
efetivação, na prática, do ideal de uma escola pública de qualidade, que acolha a todos os
alunos e que o professor assuma uma postura de verdadeiro mediador na construção de
conhecimentos.
A formação de professores deve ser regularizada pelos princípios de ampliação de
conhecimentos básicos para que não se perca na insegurança do não saber o que fazer.
Para Mantoan(2006, p. 60), toda formação deve proporcionar que os professores se tornem
aptos ao ensino de toda especialidade escolar e seu conhecimento deve ultrapassar a aceitação
de que a sala de aula é para os alunos com necessidades educacionais especiais, um mero
espaço de socialização.
O Brasil dispõe de dispositivos legais que buscam alternativas viáveis para a proposta de
inclusão dos alunos com necessidades educacionais na rede comum de ensino e na sociedade
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em geral e essa realidade nas salas de aula, torna necessário que tenha um enfrentamento na
questão de formação de professores de forma contínua.
Dentre as propostas educacionais para a melhoria da escolarização de Surdos está a
formação do professor, porém, não é simples qualificar professores, sobretudo, no
contexto sócio-político vigente. O professor questiona a falta de espaço e recursos
materiais apropriados; a necessidade de um corpo técnico suficiente e uma
remuneração adequada, a fim de que possa manter-se atualizado e qualificado.
(AMARAL E SILVA, 2016, p. 11).

As escolas devem promover meios que passem a antecipar a concretização para atingir a
eficácia desejada com intuito de promover a autonomia e o aprendizado do aluno surdo que
segundo Brasil (2010, p. 17): “o professor deve planejar o ensino dessa língua a partir dos
diversos aspectos que envolvem sua aprendizagem, como: referencias visuais, anotação em
língua portuguesa, [...]”.
Entende-se que as situações que se desencadeiam em torno do estímulo e uso do
Atendimento Educacional Especializado na educação de Surdos se efetiva pela busca da
escola por profissionais capacitados capazes de oferecer uma educação mais significativa de
ensino e aprendizagem que possa suprir as demandas da especialidade dos alunos com surdez.
Percebe-se que o trabalho de ensino e expansão da linguagem do aluno surdo atrela-se
as dimensões relacionadas àformação técnicas do professor para fornece subsídios para sua
ação pedagógica. Cabe ao professor buscar meios de obter uma formação adequada para
atender e promover uma educação de qualidade que nos alunos sua capacidade criadora e
independente, como potencial de transformação de vida.
O espaço usado para o ensino deve ser dotado de estímulos visuais que forneçam a
aprendizagem de várias disciplinas, valores, habilidades e competências necessárias para
suprir as necessidades educacionais dos alunos de forma a enriquecer os diversos conteúdos
didáticos.
A forma como o professor vai utilizar, sua criatividade e a variedade destes estímulos é
que vão fazer a diferença para que o aluno ultrapasse as barreiras de comunicação com o
mundo ouvinte e passe a realmente entender o conteúdo e chegar ao aprendizado planejado.
Porém, para que o professor do atendimento especializado tenha sucesso na efetivação
do ensino dos alunos surdos tem que haver uma união entre todos os professores envolvidos
na ação de ensino para planejarem as atividades, rever as prioridades e trabalhar de forma
concreta e efetiva em benefício da educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os temas apresentados sobre a educação especial e os desafios da escola
para atender a Lei 10.436/02 que regulamenta a inclusão deste aluno especial no ensino
regular, pode-se dizer que trouxe grandes mudanças no ambiente escolar tanto em sua
estrutura, como na formação de educadores que possa atender a esse grupo tão necessitado de
atendimento individual.
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Para que este aluno se sinta incluso é importante que, primeiramente, a estrutura da
escola seja adequada para recebê-lo e posteriormente possa haver um profissional habilitado
para aplicar um ensino de acordo com suas necessidades e limitações.
Há ainda muito que melhorar, mas, houve um grande avanço e mesmo que possa haver
dificuldades, pode-se dizer que a escola está caminhando no rumo certo, pois muitos alunos
deficientes que eram excluídos da sociedade hoje podem ir à escola, se socializar com
diferentes pessoas e ainda desenvolver potencialidades.
Atualmente, são poucos profissionais habilitados para atender a grande demanda, mas é
importante que as escolas possam investir na formação continuada de seus educadores e os
mesmos se interessar em buscar mais conhecimento para aplicar no ensino.
O aluno que é especial necessita ser atendido individualmente, porém, o professor não
deve deixar de promover atividades em grupos para que ele participe e se socialize com seus
colegas porque é através da interação que este aluno especial demonstrará ser diferente, mas
capaz de realizar as atividades propostas, e com certeza respeitando suas limitações.
Além da importância em integrar o deficiente no âmbito escolar, proporcionar estrutura
adequada para que possa se locomover sem dificuldades, utilizar recursos apropriados para a
sua necessidade de desenvolvimento da construção do conhecimento, ter um professor que o
atenda individualmente trazendo planejamentos variados para facilitar a aprendizagem do
conteúdo aplicado é preciso fazer parceria com os pais, pois sem eles não haverá
aprendizagem significativa.
Portanto, a LDB foi regulamentada para que todos cumpram seu dever e contribuam por
uma sociedade mais justa e igualitária, com um ensino de qualidade e acesso a todos, com
certeza há muito que melhorar, mas cada um deve fazer a sua parte para que a educação seja
melhor e alcance a necessidade de todos os alunos presentes na escola.
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RESUMO
O presente artigo tem como principal objetivo, debater a dislexia como sendo uma das principais
barreiras educacionais que dificulta a habilidade na leitura e escrita. A importância deste estudo se
justifica pela necessidade de apresentar as causas, características e sintomas da dislexia oferecendo
sugestões de intervenções. Neste trabalho a dislexia será definida e seus principais sintomas
especificados, abordando a importância da qualificação profissional e a formação continuada no
diagnóstico e na intervenção durante o processo educativo da dislexia. Para o processo de
compreensão será desempenhada uma pesquisa descritiva compreendendo a problemática das
dificuldades de aprendizagem, focando principalmente a dislexia apoiada nos autores GONÇALVES
(2006), CONDEMARÍN e BLOQUEST, (1989), SOARES (2005) entre outros. A pesquisa ainda
destaca a importância da atenção dos educadores para com a criança disléxica como um fator
fundamental nos programas de melhorias e de estratégias adequadas e específicas para cada criança.
De forma geral, foi possível alcançar o objetivo principal que foi encontrar subsídios para se trabalhar
com alunos com dislexia amenizando o problema e suas causas, auxiliando os professores no trabalho
pedagógico, pois, a dislexia é uma dificuldade que se diagnosticadas precocemente auxilia o aluno a
avançar em seu aprendizado com programas de melhorias com estratégias adequadas e específicas
para cada criança.
Palavras-chave: Educação Especial. Dislexia. Distúrbios.Aprendizagem.
ABSTRACT
The main objective of this article is to discuss dyslexia as one of the main educational barriers that
hinder reading and writing skills. The importance of this study is justified by the need to present the
causes, characteristics and symptoms of dyslexia, offering suggestions for interventions. In this work,
dyslexia will be defined and its main symptoms specified, addressing the importance of professional
qualification and continuing education in diagnosis and intervention during the educational process of
dyslexia. For the process of understanding a descriptive research will be performed, understanding the
problem of learning difficulties, focusing mainly on dyslexia supported by the authors GONÇALVES
(2006), CONDEMARÍN and BLOQUEST, (1989), SOARES (2005) among others. The research also
highlights the importance of educators' attention to dyslexic children as a fundamental factor in
improvement programs and adequate and specific strategies for each child. In general, it was possible
to achieve the main objective, which was to find subsidies to work with students with dyslexia,
alleviating the problem and its causes, helping teachers in their pedagogical work, as dyslexia is a
difficulty that, if diagnosed early, helps the student to advance your learning with improvement
programs with appropriate and specific strategies for each child.
Keywords: Special Education. Dyslexia. Disorders. Learning.
ABSTRACTO
El objetivo principal de este artículo es discutir la dislexia como una de las principales barreras
educativas que dificultan la lectura y la escritura. La importancia de este estudio se justifica por la
necesidad de presentar las causas, características y síntomas de la dislexia, ofreciendo sugerencias de
intervenciones. En este trabajo se definirá la dislexia y se especificarán sus principales síntomas,
abordando la importancia de la calificación profesional y la educación continua en el diagnóstico e
intervención durante el proceso educativo de la dislexia. Para el proceso de comprensión se realizará
una investigación descriptiva, comprendiendo la problemática de las dificultades de aprendizaje,
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enfocándose principalmente en la dislexia apoyada por los autores GONÇALVES (2006),
CONDEMARÍN y BLOQUEST, (1989), SOARES (2005) entre otros. La investigación también
destaca la importancia de la atención de los educadores a los niños disléxicos como factor fundamental
en los programas de mejora y estrategias adecuadas y específicas para cada niño. En general, se pudo
lograr el objetivo principal, que era encontrar subsidios para trabajar con estudiantes con dislexia,
paliar el problema y sus causas, ayudando a los docentes en su labor pedagógica, ya que la dislexia es
una dificultad que, si se diagnostica temprano, ayuda. el alumno para avanzar en su aprendizaje con
programas de mejora con estrategias adecuadas y específicas para cada niño.
Palabras clave: Educación especial. Dislexia. Trastornos Aprendiendo.

INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende mostrar de forma simples e precisa os aspectos da dislexia
sistematizando as informações dos estudos dos distúrbios cognitivos e emocionais e o porquê
de muitas pessoas apresentarem dificuldades em seu caminho de aprendizagem.
O desenvolvimento dessa pesquisa teve como objetivo demonstrar a importância do
tema para a Educação Especial, levando em consideração as capacidades fonológicas que são
deficientes no aluno com dislexia. Para desenvolver o tema proposto fez-se necessário uma
pesquisa bibliográfica em livros, sites e artigos sobre a problematização que está relacionada
com o desenvolvimento simbólico e com a interiorização de conceitos e informações da
aprendizagem. O objetivo geral foi apresentar a dislexia no processo ensino aprendizagem de
alunos com dislexia buscando adquirir maiores conhecimentos a cerca dessa problemática.
A promoção e o desenvolvimento da pessoa acontecem por meio de uma educação que
não se reduz a um instrumento de seleção e classificação que só favorece aos mais
capacitados mais em meio a um processo natural que tem seus altos e baixos dependendo da
complexidade da situação.
A dislexia é uma barreira educacional que compromete a capacidade de ler, entender e
soletrar palavras. Porém, existem intervenções educacionais que proporciona efeito
satisfatório no processo de ensino aprendizagem dos disléxicos.
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Existem inúmeros relatos de professores e equipes pedagógicas de situações em que
crianças que mesmo sendo consideradas inteligentes, não conseguem ler, escrever e não
possuem ortografia adequada para idade.
O diagnostico de um indivíduo com dislexia, leva em conta outros fatores que
podem estar envolvidos no prejuízo da leitura e da escrita ocasionalmente sintomas
que facilmente poderão ser confundidos com dislexia, como carência cultural,
problemas emocionais, métodos de aprendizagem defeituosos, saúde deficiente,
imaturidade na iniciação da aprendizagem (CONDEMARÍN e BLOQUEST, 1989,
p. 17).

Considerando-se os dois principais manuais internacionais de diagnóstico, os transtornos
de aprendizagem são assim definidos:
CID-10 Organizado pela Organização Mundial de Saúde – OMS.
[...] grupos de transtornos manifestados por comprometimentos específicos e
significativos no aprendizado de habilidades escolares. Estes comprometimentos no
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aprendizado não são resultados diretos de outros transtornos (tais como retardo
mental, déficits neurológicos grosseiros, problemas visuais ou auditivos não
corrigidos ou perturbações emocionais) embora eles possam ocorrer
simultaneamente em tais condições... (1993, p. 237).

DSM-IV Organizado pela Associação Psiquiátrica Americana.
Os transtornos de aprendizagem são diagnosticados quando os resultados do
indivíduo em testes padronizados e individualmente administrados de leitura,
matemática ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do esperado para sua
idade, escolarização ou nível de inteligência... Os transtornos de aprendizagem
podem persistir até a idade adulta (1995, p. 46).

Os dois manuais consideram três tipos de transtornos: da leitura (dislexia), da escrita
(disgrafia e disortografia) e das habilidades matemáticas (discalculia). Também referem que,
em qualquer dos casos, deve haver os seguintes requisitos para o diagnóstico de transtorno:
Comprometimento intelectual, neurológico evidente ou sensorial:
• Inadequadas condições de escolarização;
• Início situado obrigatoriamente na primeira ou segunda infância.
A partir de diversas pesquisas os autores procuram esclarecer os pontos que se
divergem na literatura em relação às alterações na aprendizagem escolar e com seus aspectos
(pedagógico ou clínico), têm as alterações no conceito e caracterização nos processos de
ensino-aprendizagem.

Soares (2005) diz que,
Exigir de todos os alunos a mesma atuação, é um caminho improdutivo; cada um é
diferente, com o seu próprio tempo lógico e psicológico, e cada um tem uma
maneira específica de lidar com o conhecimento. Respeitar essa “veia”, este ritmo
para o ato de aprender é preservar o cérebro de uma possível sobrecarga que
contribuiria para uma desintegração total do processo ensino-aprendizagem (p. 24).

Prevenir e intervir sobre distúrbios da aprendizagem são papéis de profissionais
que estão empenhados em compreender e assumir o seu papel como profissional legalmente
habilitado com as demais áreas apresentadas.
Hout e Estienne (2001) consideram que a dislexia surge em crianças de inteligência
normal, porém diferenciam-se de outros sintomas como transtornos secundários de leitura e
de atrasos simples em leitura que a criança tem certa deficiência na leitura, mas que ainda é
compatível com suas capacidades intelectuais.
A DISLEXIA
A Dislexia é um problema na área da leitura, escrita e soletração, que pode também
apresentar dificuldades nas percepções de esquerdo e direito, de dimensões de distâncias,
espaços, tamanhos, na realização de matemática (discalculia) e no funcionamento da memória
de curta duração. Não é doença e nem preguiça, mas sim um transtorno neurológico de
aprendizagem que causa certa dificuldade em decodificar os códigos que são enviados durante
os estudos.
A etimologia da palavra dislexia vem do grego, ‘diz’ (distúrbio) e ‘lexia’, (linguagem).
Os primeiros profissionais que se interessaram pelo problema do distúrbio da dislexia foram
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os oftalmologistas, os quais concluíram que “não são os olhos que leem, mas o cérebro”
(COELHO, 2011). Os sintomas da dislexia variam segundo a intensidade do transtorno e a
idade em que o quadro é diagnosticado. Porém, os mais habituais são:
Dificuldade para soletrar;
Leitura silabada;
A criança não entende o que ouve;
Problemas para associar os fonemas às letras e sílabas;
Inversão, diminuição ou acréscimo de letras às palavras;
Problemas com a coordenação motora;
Dificuldades para decorar a tabuada e conceitos matemáticos;
A criança não gosta de ler, especialmente se é em voz alta;
A escrita é lenta e desordenada.
Quanto ao diagnóstico é feito por exclusão, em geral por equipe multidisciplinar
(médico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista). Antes de afirmar que uma
pessoa é disléxica, é preciso descartar a ocorrência de deficiências visuais e auditivas, déficit
de atenção, escolarização inadequada, problemas emocionais, psicológicos e socioeconômicos
que possam interferir na aprendizagem.
É importante estabelecer o diagnóstico precoce para impedir que sejam conferidos aos
portadores do transtorno rótulos depreciativos que venham a ter reflexos negativos sobre
sua autoestima e projeto de vida.
A cura para a dislexia ainda não é conhecido e o tratamento exige a participação de
especialistas em várias áreas (pedagogia, fonoaudiologia, psicologia, etc.) para ajudar o
portador de dislexia a superar os problemas comprometimento no mecanismo da leitura,
da expressão escrita ou da matemática.
Para a Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2006), o transtorno é uma insuficiência
do processo fonoaudiológico e está incluída geralmente entre as dificuldades de leitura e
aquisição da capacidade de escrever e soletrar, ou seja, podemos entendê-la como uma
alteração de leitura.
Segundo informação da Associação Brasileira de Dislexia, no Brasil, o tratamento atinge
0,5% a 17% da população em todo o mundo e pode continuar na vida adulta do indivíduo com
esse distúrbio.
Vale esclarecer que o disléxico tem condições normais para contornar suas dificuldades
resolver o que passa pelo concreto e que envolve os sentidos; a dislexia afeta pessoas de todas
as classes sociais, independe da condição econômica, racial ou cultural.
Vallet (1986, p. 63-64) considera “a dislexia uma falta de organização dos símbolos
preceptivo-linguísticos, em decorrência de imaturidade ou de disfunção neuropsicológica”.
A dislexia considerada uma alteração de aprendizagem caracteriza-se por dificuldades
exclusivas na realização da leitura e da escrita e há dois tipos de dislexia:
Na dislexia de desenvolvimento refere-se a alterações no aprendizado da leitura e escrita
com origem institucional, referente à forma de aprendizado escolar.
Na dislexia adquirida, o aprendizado da leitura e da escrita, que foi se adquirindo
normalmente, é perdido como resultado de uma lesão cerebral.
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PROFESSOR, APRENDIZAGEM E DISLEXIA.
A dislexia sempre esteve presente nas escolas, porém, os alunos com esse distúrbio nem
sempre foram ensinados nem tratados da maneira certa onde o aluno recebe conteúdos e
metodologias que não condizem com essas crianças onde suas dificuldades de aprendizagem
podem se intensificar e permanecer. O muitas vezes ocorre é uma exagerada cobrança sobre
essas crianças por parte dos professores por causa do mau desempenho apresentado em forma
de notas baixas.
É função da escola e do professor é ampliar a experiência humana não se limitando
apenas ao que tem significado para o aluno, mas se preocupar em criar situações de ensino
que proporcione o aprofundamento da experiência e dos campos de significação do estudante.
Quanto ao desenvolvimento e a construção de significados, só pode ser significativo
para o aluno àquilo que possa estar ligado às suas experiências vivenciadas antes. O disléxico
precisa ouvir e olhar, observar os movimentos da mão quando escrever e prestar atenção aos
movimentos da boca quando se fala, associando a forma escrita de uma letra tanto e o som
como com os movimentos.
Deve estar claro para o professor que trabalha com aluno disléxico em sala de aula que
falar e ouvir, ler e escrever é atividade da linguagem. Professor e escola têm que produzir o
encorajamento do aluno, atender e respeitar as habilidades e os limites da criança, estar
informados para amparar a criança em sua dificuldade.
A escola deve priorizar o preparo contínuo dos seus profissionais, especialmente do
professor, para obtenha melhores qualidades de trabalhar para os alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem, especial a dislexia. É fundamental que o professor tenha
conhecimento do processo ensino aprendizagem para ter condições de oferecer subsídios a
criança em sala de aula.
O professor despreparado pode provocar o isolamento do aluno dentro da sala de aula e
na escola de forma geral por não proporcionar ao aluno motivação para se expressarem.
Segundo Freire (2005, p.91),
O professor deve dar liberdade para seu aluno se expressar, pois é dialogando que o
aluno poderá conhecer-se, estar mais próximo do outro e transpor suas dificuldades.
Porém, o que se vê na prática é o professor tratando a criança de forma que só
dificulta a aprendizagem, atuando que forma que indica que o aluno tem a obrigação
de aprender de forma como todos os demais aprendem.

É na escola onde o distúrbio da dislexia, quase sempre, é detectado por ser o ligar onde
elas se sentem incapazes por serem tratadas de maneira diferente dos demais colegas da sala
pelo professor. A escola deve criar um ambiente em sintonia com o mundo da criança,
buscando superar suas dificuldades de aprendizagem para que os alunos disléxicos não
desenvolvam comportamentos negativos perante os demais colegas por se sentirem
humilhados pelos outros se fecham, sentem-se indefesas e o desenvolvimento fica
comprometido.
Para Gonçalves (2006) os adjetivos mais comuns que são nomeados os disléxicos são:
“preguiçoso, desligado e desorganizado, fazendo parte de seu dia-a-dia e marcando a sua vida.
É muito comum o disléxico ter baixa autoestima devido à vivência de múltiplos insucessos
escolares”.

45

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

Depois de detectada a dislexia, compete à escola, junto com o professor, incluir este
aluno na sala de aula com trabalhos de forma diferenciada, para fazer com que ele consiga
amenizar sua dificuldade de aprendizagem.
Mesmo não sendo possível a criança deixar de ser disléxica com os trabalhos
diferenciados poderá ter uma vida escolar quase normal, podendo aprender a ler e escrever
como os demais.
Para trabalhar com a criança disléxica, o professor precisa ser capacitado com
conhecimentos para saber o que e como identificar as causas, pois, essa informação fará com
que possa trabalhar em sala de aula com inclusão e aumentando sua autoestima e valorizar
todo o esforço e empenho demonstrado, respeitando seu ritmo.
O disléxico necessita de mais tempo para pensar e entender o que é para ser feito que um
aluno normal cabendo ao professor ter paciência e força de vontade para ajudar este aluno
porque ainda não existe um método específico para alfabetizá-los.
A Constituição Federal de 1988, a Lei 9.394/94 e a legislação do Conselho Nacional de
Educação, dão amplo amparo aos educandos com dificuldades de aprendizagem relacionadas
com a linguagem (dislexia, disgrafia e disortografia) é garantido pela Constituição Federal de
1988, a Lei 9.394/94 e a legislação do Conselho Nacional de Educação.
O conjunto das dificuldades de aprendizagem absorve uma diversidade de necessidades
educacionais, destacadamente associadas a: problemas psicolinguísticos (dislexia e disfunções
correlatas), psicomotores, motores, cognitivos (atenção, concentração, percepção, memória)
hiperatividade e ainda a fatores ambientais e socioeconômicos, como as privações de caráter
sociocultural e nutricional.
Alunos com dislexia e dificuldades correspondentes (dislalia, disgrafia e disortografia),
estão no grupo daqueles educandos com dificuldades “não vinculadas ás causas orgânicas
específicas”.
A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, no meio escolar é uma
forma de tornar a sociedade mais democrática.
Algumas mudanças nas práticas pedagógicas podem promover o desenvolvimento de
alunos com diagnóstico de dislexia.
Promover essas mudanças nas práticas pedagógicas pode garantir plenamente aos alunos
seus direitos, respeitando suas dificuldades e limitações. Porém, é imprescindível refletir nos
seguintes pontos: a ponderação crítica em sua prática pedagógica deverá gerar no professor
uma mudança em seu contexto escolar, a inclusão de novas técnicas de trabalho torna o
ensino mais dinâmico, motivador e interessante ao aluno, uma ação integrada entre direção,
educadores e equipe de orientação pedagógica, proporcionar oportunidades para os disléxicos
apresentarem seus potenciais e talentos resulta em benefícios para todos.
Cada aluno com dislexia tem suas peculiaridades sendo único e por isso, exige novas
experiências. Na visão de Gomes (2012, p.10):
Muitas dessas crianças chegam até nós como portadoras de deficiências de
aprendizagem ou como carência das culturas, que necessitam “estimulação” de
habilidades que são consideradas como “pré-requisitos”. Podemos afirmar que em
sua grande maioria, essas crianças, longe de apresentarem distúrbios de
aprendizagem ou culturais, estão sofrendo as consequências de políticas econômicas,
sociais e educacionais que as impedem de ter acesso a certos bens culturais, dentre
eles a escrita.
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O professor deve promover mudanças com uma reflexão critica na prática pedagógica
para favorecer a mudança no contexto escolar, mudando o cotidiano de alunos disléxicos e
alunos de forma geral.
Algumas atitudes do professor com o aluno disléxico:
- Proporcione ao aluno disléxico um resumo do que se espera dele, se possível antes
mesmo do início das aulas;
- Atender e conversar individualmente com os alunos que tem dificuldades de
aprendizagem;
- Detalhe todas as exigências, inclusive a matéria, métodos de avaliação, datas de
provas, etc;
- Inicie cada aula com um esquema do que deverá ser apresentado naquele dia e no final,
destaquem de maneira resumida os pontos principais;
- Utilize vários materiais de apoio para apresentar à aula, como: lousa, projetores de
slides, retroprojetores, filmes educativos, demonstrações praticas e outros recursos
multimídia;
- Use vocabulário novo de forma contextualizada;
- Fuga de confusões como dar instruções orais e escritas ao mesmo tempo.
- Quanto aos trabalhos de leitura;
- Preparar com antecedência oferecendo métodos diferenciados ao disléxico;
- Considere a possibilidade do trabalho em grupo;
- Promova alternativa fora da sala de aula para tarefas de leitura, como dramatização,
entrevistas e trabalho de campo;
- Dê exemplos de perguntas e respostas explicando quais são as respostas aceitáveis,
deixando claro o porquê desse tipo de resposta;
- Avalie o conhecimento dos estudantes com dificuldades de aprendizagem usando
métodos alternativos, como avaliações orais, provas gravadas, trabalhos feitos em casa e
apresentações individuais;
- Autorize o uso de tabuadas, calculadoras simples, rascunhos e dicionários durante a
prova;
- Leia as atividades e provas em voz alta e antes de iniciar verifique se todos entenderam
o que foi pedido;
- Aumente o limite de tempo para as atividades e provas escritas;
A aprendizagem da leitura e escrita estabelece uma das tarefas básicas propostas à
educação que apesar de parecer uma tarefa fácil se transformou um dos problemas
educacionais com constante estudo.
Refletir com o olhar da Educação Especial implica no debate sobre a formação do
professor que deve oferecer condições para constituir uma inclusão madura e saudável com os
seus alunos, investigando, analisando e realizando propostas para uma formação docente.
Para Lopes e Oliveira (2007), a dislexia é uma disfunção genética caracterizada por uma
falha no funcionamento do processamento da linguagem, ou seja, uma dificuldade de
estabelecer associações entre sinais gráficos (grafemas) e os sinais auditivos (fonemas).
Independente do referencial usado, a observação é de fundamental importância para
maior precisão do quadro do problema estabelecer o melhor método de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para entender a aprendizagem é preciso conhecer as várias fases de desenvolvimento do
aluno, as atividades cognitivas, as inteligências múltiplas e como elas se manifestam durante a
aprendizagem.
Escolas e professores a todo o momento podem ser surpreendidos por processos de
aprendizagem com situação da construção do conhecimento principalmente nas fases iniciais
da infância quando a criança quase sempre está pronta para conhecer algo diferente, aprender
a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a conhecer.
Nesse contexto, a Dislexia mais do que um distúrbio é um universo complicado e
incoerente que envolve aspectos neuropsicológicos, socioculturais e educacionais onde a
criança com processa mais lentamente o desenvolvimento do que outras crianças. Porém, não
deve considerar essa criança permanentemente inapta. Elas podem e aprendem cada uma em
seu tempo.
A aquisição do conhecimento ocorre na interação entre aluno e a intervenção do
professor feita de forma direta, ajudando a criança a avançar em seu processo educativo, e
auxiliando na superação de suas dificuldades.
Cada vez se torna necessário que professores se aperfeiçoemem seu trabalho para poder
diagnosticar as dificuldades de aprendizagem em seus alunos e para adotar estratégias
dinâmicas para auxiliar o trabalho docente. Com esse trabalho foi possível entender com
objetividade que a dislexia não se trata de um problema que pode ser superado em curto
prazo, sendo necessário um trabalho conjunto com professor, escola e de profissionais
específicos, para que sejam adotadas diferentes estratégias de trabalho para proporcionar que
o aluno disléxico sinta-se acolhido e parte integrante do processo ensino-aprendizagem. De
forma geral, foi possível alcançar o objetivo principal que foi encontrar subsídios para se
trabalhar com alunos com dislexia amenizando o problema e suas causas, auxiliando os
professores no trabalho pedagógico.
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EVOLUÇÃO TÁTICA DO BEACH SOCCER NOS ÚLTIMOS 25 ANOS
TACTICAL EVOLUTION OF BEACH SOCCER IN THE LAST 25 YEARS
EVOLUCIÓN TÁCTICA DEL FÚTBOL PLAYA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Rogerio Vilela de Abreu Pereira
Luciano Alonso Valente dos Santos
PEREIRA, Rogério Vilela de Abreu. DOS SANTOS, Luciano Alonso Valente. Evolução tática do
beach soccer nos últimos 25 anos. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 49-68,
Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
Poucas publicações foram realizadas a respeito da modalidade nesses anos se comparadas ao Futebol e
ao Futsal, e a sede de conhecimento e troca de informações é sempre grande, isso faz parte da natureza
humana, desta forma sempre que aparece uma nova informação sobre o assunto, esta é amplamente
divulgada entre os profissionais envolvidos no processo. Nos últimos 25 anos a quantidade de
praticantes de Beach Soccer aumentou significativamente, e isso pode ser observado no SITE da
BSWW, que é a instituição que é responsável pelo Beach Soccer mundial e respaldada oficialmente
pela FIFA. Poucos estudos foram realizados na modalidade se comparado ao Futebol de Campo e
Futsal, e parece ser importante entender a dinâmica de jogo nesse sentido de forma mais teorizada.
Objetivo Geral do estudo é encontrar os principais fatores que levaram a evolução tática do Beach
Soccer nos últimos 25 anos. O Tratamento e Análises de Dados foram realizados através de Técnicas
Estatísticas não paramétricas. Foram encontrados indícios que a Preparação Física e a mudança da
Regra são os principais fatores que influenciaram no desenvolvimento da tática da modalidade, assim
como a mudança da Regra.
Palavras-Chave: Evolução. Beach soccer. Tática.
ABSTRACT
Few publications were made about the sport in these years compared to Football and Futsal, and the
thirst for knowledge and exchange of information is always great, this is part of human nature, so
whenever new information on the subject appears, this is widely disseminated among professionals
involved in the process. In the last 25 years, the number of Beach Soccer practitioners has increased
significantly, and this can be seen on the BSWW WEBSITE, which is the institution that is
responsible for the world Beach Soccer and officially supported by FIFA. Few studies have been
carried out in the modality compared to Field Soccer and Futsal, and it seems to be important to
understand the game dynamics in this sense in a more theoretical way. General objective of the study
is to find the main factors that led to the tactical evolution of Beach Soccer in the last 25 years. Data
Treatment and Analysis were performed using non-parametric Statistical Techniques. Evidence was
found that Physical Preparation and Rule change are the main factors that influenced the development
of the sport's tactics, as well as Rule change.
Keywords: Evolution. Beach soccer. Tactics.
ABSTRACTO
Se hicieron pocas publicaciones sobre el deporte en estos años en comparación con el Fútbol y el
Fútbol Sala, y la sed de conocimiento e intercambio de información siempre es grande, esto es parte de
la naturaleza humana, por lo que siempre que aparece nueva información sobre el tema, esta se
difunde ampliamente entre profesionales involucrados en el proceso. En los últimos 25 años, el
número de practicantes de Beach Soccer se ha incrementado significativamente, y esto se puede ver en
el SITIO WEB BSWW, que es la institución que tiene a su cargo el mundo del Beach Soccer y que
cuenta con el apoyo oficial de la FIFA. Se han realizado pocos estudios en la modalidad en
comparación con el fútbol de campo y el fútbol sala, y parece importante entender la dinámica del
juego en este sentido de una manera más teórica. El objetivo general del estudio es encontrar los
principales factores que llevaron a la evolución táctica del Fútbol Playa en los últimos 25 años. El
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tratamiento y análisis de datos se realizó utilizando técnicas estadísticas no paramétricas. Se encontró
evidencia de que la preparación física y el cambio de reglas son los principales factores que influyeron
en el desarrollo de las tácticas del deporte, así como el cambio de reglas.
Palabras clave: Evolución. Futbol playa. Táctica.

INTRODUÇÃO
O Beach Soccer é uma modalidade que há duas décadas vem encantando uma série de
adeptos em todo mundo, no Brasil, por exemplo, o número de escolinhas é bastante
significativo, nas competições e cursos que são ministrados pelo país, o interesse vem
aumentando significativamente.
Durante muitos anos a modalidade foi tratada como um produto e não como um esporte,
havia somente interesse na Seleção Brasileira, que inicialmente tinha astros como Zico,
Junior, Edinho, Paulo Sérgio e Claúdio Adão, todos os ex-jogadores de futebol profissional e
ídolos no país, e que durante anos jogavam em eventos administrados pela Koch Tavares,
famosa empresa de marketing do país em parceria com a Rede Globo de Televisão, (Pereira,
2008).
Hoje os Clubes entraram na modalidade e cresce o interesse por ela em função da paixão
clubista, no entanto, muito há para se organizar e tornar o esporte consistente em todos os
aspectos.
Investir na criação e organização de um calendário consistente, desenvolver as
categorias de base, o Beach Soccer Feminino, e aumentar a capacidade e conhecimento dos
profissionais envolvidos com a modalidade parece um desejo da atual detentora da
Administração da modalidade, a CBSB, presidida por Rodrigo Royo.
Estudar o desenvolvimento do Beach Soccer é nosso objetivo principal, e encontrar os
principais fatores do mesmo nesses últimos 25 anos.
Acreditamos ser importante uma maior quantidade de estudos na modalidade em
questão, que se apresenta em uma quantidade parca, isso por si só é uma boa justificativa para
o estudo.
Sendo assim, parece que a proposta de analisar o desenvolvimento tático do Beach
Soccer poderá ser relevante para dar mais informações não somente aos profissionais
envolvidos no contexto, assim como aqueles que queiram ingressar na modalidade.
HISTÓRICO DA MODALIDADE
O Futebol de Praia é praticado há várias décadas na cidade do Rio de Janeiro, em
especial no bairro de Copacabana. Inicialmente, era praticado na beira da praia e as regras
eram as mais variadas possíveis, de esquina para esquina.
A primeira Liga Oficial de Futebol de Praia foi fundada em 1957, pelo major Torres. Em
seguida, na década de 1960, foi fundada a Federação de Futebol de Praia, que viria implantar
regras mais consistentes da modalidade e bem parecidas com a do Futebol de Campo.
Outra modalidade desportiva muito praticada nas praias cariocas, que apresenta alguns
fundamentos técnicos utilizados no Beach Soccer, como as linhas de passes (tabelinhas) com
os pés, peito e cabeça é o Futvôlei. Criado por volta de 1963, na praia de Copacabana,
inicialmente por craques consagrados como Otávio do Botafogo nos anos 1940, e Almir
Pernambuquinho nos anos 1960 (Flamengo), o Futvôlei é caracterizado principalmente
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por ser jogado em quadra de voleibol, entretanto, as mãos não podem ser utilizadas, (Júnior,
1997).
No Brasil, alguns jogadores de futebol de grande categoria foram oriundos do Futebol de
Praia, dentre eles, o mais famoso, Júnior, grande craque do Flamengo e da Seleção Brasileira,
que foi um dos maiores responsáveis pelo surgimento do Beach Soccer no cenário mundial.
Em 1993, o senhor Jean Carlo Signorini, amigo do craque, convidou-o para participar de
partidas de exibição de Futebol de Praia em Miami – Estados Unidos, porém de forma
adaptada, isto é, em um campo com dimensões menores e menos jogadores. Nessa mesma
época, o craque percebeu que a modalidade poderia atrair um grande número de adeptos
(CBBS, 2003).
Através de parceria, entre a Kock Tavares e a Rede Globo de Televisão, foi criada uma
modalidade mais dinâmica e plástica e, acreditava-se que esta despertaria mais interesse ao
público em geral, assim surgiu o Beach Soccer, Barbosa, 1998.
Até há bem pouco tempo, sonhou-se com a inclusão do Beach Soccer nas Olimpíadas de
2004, entretanto, esse sonho foi impossível de ser concretizado, devido às inúmeras
exigências do Comitê Olímpico Internacional (coi). Foi tentada também a inclusão nos
Jogos Panamericanos de 2007 no Brasil, no entanto não foi possível, mas a luta continua.
As
primeiras
competições
organizadas
pela
International
Beach
Soccer Association (ibsa) foram realizadas no Rio de Janeiro, no ano de 1994 (i Mundialito) e
o Brasil sagrou-se campeão. Em 1995, no Rio de Janeiro, em Copacabana, foi realizado o
primeiro Mundial e o Brasil novamente foi o campeão, tendo os Estados Unidos conquistado
o vice-campeonato. Estes campeonatos não eram organizados pela fifa, conforme pode ser
visto no site da Confederação Brasileira de Beach Soccer.
O Brasil conquistou nove títulos mundiais, tendo perdido uma única vez para Seleção de
Portugal, no ano de 2001. Tal derrota, talvez tenha sido o grande estopim para a iniciação do
processo de renovação da equipe brasileira e para a mudança dos Sistemas de Jogo adotados
pela Seleção Brasileira. Foi um fracasso inesperado para muitos naquele momento, nem os
mais pessimistas imaginavam que aquela equipe pudesse ser batida de forma tão vexatória, o
Brasil terminaria a competição em quarto lugar, atrás da Argentina. No ano de 2000, a seleção
portuguesa conquistou a Copa Latina, inclusive vencendo o selecionado brasileiro, prenúncio
de que as coisas seriam difíceis. Na época, o comentário era que o Brasil, dirigido por Júnior,
que acumulava funções dentro e fora da quadra, havia levado um nó tático do selecionado
português, além, aparentemente, de ter apresentado uma baixa condição física.
O professor de educação física, técnico de Futsal e da Seleção do Rio Grande do Norte
de Beach Soccer, Andrey Valério, depois da derrota, foi convidado a assumir o comando da
Seleção Brasileira de Beach Soccer e, aos poucos, implantaram, de forma adaptada, seus
conhecimentos sobre os sistemas de jogo do Futsal na equipe. Não tínhamos mais a plástica
dos veteranos, Júnior, Zico, Edinho, Paulo Sérgio e Cláudio Adão e tampouco Magal,
apontado por Júnior diversas vezes como o jogador mais brilhante que as praias já viram atuar
(Pereira, 2008 e 2015).
No entanto, Jorginho, Júnior Negão, Buru, Pierre, Juninho, Robertinho, Benjamim e
Neném, entre outros, não menos talentosos nas areias, não eram mais meros coadjuvantes, e
com condições físicas mais privilegiadas devido à média de idade menor, bem como uma
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dedicação aos treinamentos diários nas praias de Copacabana, trazendo toda experiência
absorvida nos anos de convivência com os craques citados anteriormente.
Em maio de 2005, foi realizado, o primeiro Campeonato Mundial sob a chancela da fifa,
em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desta feita, o franco favorito selecionado brasileiro não
conquistou o título, que foi para a Seleção da França, que também foi a campeã do Circuito
Europeu. O Brasil foi derrotado na semifinal mais uma vez pelo selecionado português, nos
pênaltis.
Atualmente o Campeão é Portugal e o Título marcou despedida com chave de ouro do
craque Madjer.
Há uma tendência para o intercâmbio de jogadores e profissionais do treinamento do
Beach Soccer, muitos estão jogando e trabalhando atualmente em torneios em todo Mundo.
Dificilmente deixaremos de ser um dos favoritos nas competições em qualquer nível, no
entanto, mais uma vez repito, a base precisa urgentemente ser bem trabalhada, não é tão
simples encontrar e/ou formar jogadores do quilate de Benjamin, Neném e Jorginho, e esta
qualidade é que faz e sempre fará a diferença quando os níveis técnicos, táticos, físicos e
psicológicos estiverem equiparados.
PREPARAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE
CONSIDERAÇÕES
A Preparação Física é um processo que objetiva, em primeira linha, proporcionar a um atleta
ou a uma equipe, a Condição Física requerida por uma modalidade ou disciplina esportiva,
neste sentido, a Condição Física é considerada como um dos componentes responsáveis pelo
nível de rendimento do atleta ou da equipe. Assim sendo, a Preparação Física poderá
assumir, de acordo com as capacidades de determinado esporte, numa relativa maior ou
menor importância dentro do processo de treinamento que englobar as preparações técnicas,
táticas, psicológicas, (Pereira at cols, 2008).
No planejamento de um processo de treinamento, a seleção dos conteúdos do
treinamento, em especial dos conteúdos de Preparação Física, deve observar e obedecer à
hierarquização dos componentes da performance. Isto significa dizer que, em algumas
modalidades ou disciplinas, a Preparação Física deve assumir um papel central, isto é, um
maior percentual em termos de Quantidade (Volume) e Intensidade do treinamento como
um todo, pois o rendimento do atleta dependerá diretamente do investimento no trabalho
de Preparação Física. Como exemplos, podem ser citados os treinamentos dos maratonistas
e halterofilistas, cujas performances dependem fundamentalmente da Resistência e da Força,
respectivamente. Por outro lado, em termos comparativos, a Preparação Física assume um
papel de relativa menor importância, quando inúmeras variáveis que compõem a performance,
têm que ser consideradas, como ocorre nos esportes coletivos em geral e em modalidades de
natureza compositória como a Ginástica Rítmica Desportiva, Saltos Ornamentais.
Esportes coletivos, por exemplo, com rico repertorio técnico, a importância das ações
táticas, a experiência e a idade têm que ser levadas em consideração na elaboração do
processo de treinamento.
Resumindo, a Preparação Física e constitui em um processo, pelo qual poderá ser
alcançada a Condição Física necessária para possibilitar o rendimento desejado. Sua
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importância no planejamento e realização do treinamento varia de acordo com as
características da modalidade ou disciplina esportiva e as necessidades e características
individuais dos esportistas.
CARACTERÍSTICAS
A Preparação Física se caracteriza pela utilização de métodos e técnicas que possibilitam o
desenvolvimento das Características Motoras. Neste momento deve ser esclarecido que a
expressão Característica Motora é muito empregada na literatura esportiva da Europa
Central, mas tem o mesmo significado de: Capacidade Corporal, Característica Corporal,
Capacidade Condicional, Capacidade Motora, Valência Física, Qualidade Física e
outras; sendo mais comum na literatura esportiva em português o uso das
expressões Valência Física e Qualidade Física (Pereira at cols, 2008).
Independentemente da expressão usada, as Características Motoras podem ser
distinguidas como:
a)Básicas e
b)Complexas.
CARACTERÍSTICAS MOTORAS BÁSICAS
As Características Motoras Básicas nascem com o indivíduo e se desenvolve até a
maturidade física e, na maioria das modalidades e disciplinas esportivas, determinam ou
influenciam decisivamente na performance motora e, por conseguinte, no nível de rendimento
esportivo, (Barbosa, 1998).
São elas:
a)Resistência;
b)Força;
c)Velocidade e
d)Modalidade, e seu desenvolvimento depende da:
–Capacidade de adaptação do organismo;
–Capacidade de rendimento do organismo;
–Predisposição para o treinamento.
Baseado em Dantas (1989), vejamos os a definição das qualidades físicas citadas acima.
RESISTÊNCIA
O desenvolvimento da Resistência é obtido através de atividades predominantes aeróbias,
com intensidades relativamente baixas e médias, que provocam a adaptação do
sistema Cardio-vascular-pulmonar e do metabolismo geral.
FORÇA
O desenvolvimento das diferentes manifestações de Força é obtido através de atividades
tipicamente anaeróbias, com intensidades relativamente altas, provoca efeitos
predominantemente musculares e de adaptação do sistema locomotor ativo e passivo.
VELOCIDADE
O desenvolvimento das diferentes formas de Velocidade é obtido através de atividades
essencialmente anaeróbias que provocam adaptação do sistema neuromuscular.
MOBILIDADE
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O desenvolvimento da mobilidade que se expressa através da Flexibilidade
Articular e Elasticidade Muscular é obtido através de atividades moderadas de natureza
passiva e ativa que provocam um aumento do grau do raio de ação das articulações e da
capacidade do alongamento de musculaturas sem prejuízo da sua capacidade de desenvolver
velocidade.
CARACTERÍSTICAS MOTORAS COMPLEXAS
As Características Musculares Complexas mais conhecidas são:
a)Potência Muscular;
b)Resistência de Velocidade;
c)Resistência de Força e
d)Agilidade.
POTÊNCIA MUSCULAR
A Potência Muscular também conhecida como Força Rápida é resultante da ação integrada
de Força e Velocidade. É definida por muitos autores como capacidade de produzir grande
trabalho muscular em uma pequena unidade de tempo. Esta Característica Motora talvez
seja a mais utilizada na maioria dos processos de treinamento de um grande número de
modalidades e disciplinas esportivas.
RESISTÊNCIA DE VELOCIDADE
A Resistência de Velocidade é resultante de ação integrada da Resistência com a Velocidade,
e sua importância no processo de treinamento depende da especificidade da modalidade ou
disciplina esportiva. Caracteriza-se pela capacidade da manutenção de um bom nível de
velocidade por um relativo longo espaço de tempo.
RESISTÊNCIA DE FORÇA
A Resistência de Força é resultante da ação integrada da Resistência e da Força; e uma
característica motora cujo desenvolvimento é imprescindível para o bom desempenho em
modalidades que por relativo longo tempo requerem movimentos repetitivos que dependem
da aplicação de força.
AGILIDADE
A Agilidade é uma característica motora de grande complexidade, e que se manifesta de
forma bem diferenciada em função das especificidades de modalidade ou disciplina esportiva.
Ela é resultante de manifestações integradas de Força, Velocidade e Mobilidade. A Agilidade,
na prática do treinamento, se confunde com a Destreza e com a própria Coordenação Motora,
que é um termo definido por excelência, de capacidades que devem ser desenvolvidas desde a
recreação infantil, através de atividades variadas e ricas em experiências motoras (Matveev,
1986 e 1997).
A quantidade de Características Motoras Complexas é enorme, no entanto, destacamos
como exemplo as quatro Características Motoras Complexas anteriormente descritas, e de
uma forma muito reduzida, por dois motivos (Dantas, 1989):
1.O primeiro motivo, é porque não cabe neste espaço introdutório um texto mais completo, o
qual forçosamente teria que ser mais longo;
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2.O segundo motivo são os exemplos escolhidos. São as Características Motoras Complexas,
que estatisticamente são mais trabalhadas nos processos de treinamento da maioria das
modalidades e disciplinas esportivas, isto é, de um modo geral, são os mais importantes na
prática do treinamento.
OBJETIVOS
a)Aquisição de uma “base física” que possibilite a absorção de treinamento especializado.
Em outras palavras, objetiva-se o desenvolvimento das Características Motoras
Básicas através
de um trabalho de natureza mais geral, mas sem esquecer as peculiaridades e especialidades
da modalidade ou disciplina esportiva e as características individuais do atleta ou da equipe
num todo;
b)Desenvolvimento das Características Motoras Complexas que determinam o nível de
rendimento físico a ser alcançado, e que influenciam em maior ou menor grau a performance
esportiva;
c) Manter na medida do possível, de acordo com as necessidades da competição, o nível de
rendimento físico necessário para atender às necessidades de performance exigida;
d)Compensar e se possível, corrigir eventuais deficiências de natureza funcional e postural,
que possam dificultar ou prejudicar o desenvolvimento morfofisiológico da criança e do
adolescente, ou até mesmo do atleta adulto;
e)Complementar o treinamento altamente especializado necessário para alcançar a melhor
performance possível.
PREPARAÇÃO FÍSICA DE BEACH SOCCER
O Beach Soccer é um esporte coletivo, derivado em maior ou menor grau do
Soccer Association, Futsal e do próprio Futebol de Praia. É uma modalidade esportiva que
apesar de ter seus fundamentos técnicos semelhantes aos das modalidades esportivas das
quais deriva, apresenta algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração,
quando da escolha dos conteúdos físicos que compõem o seu processo de Preparação Física,
Pereira (2008).
As características intrínsecas do Beach Soccer e as semelhanças da maior parte dos
fundamentos que compõem seu Conteúdo Técnico com os Conteúdos Técnicos das
modalidades anteriormente mencionadas, podem nos fazer pensar que a Preparação Física
deva simplesmente ser uma cópia dos “modelos” de Preparação Física para essas outras
modalidades, e em especial uma cópia da Preparação Física para o Futebol. Na verdade, não
existem muitas diferenças, no entanto, as regras dos jogos e fundamentalmente do tipo do piso
do campo, impõem a Preparação Física para o Beach Soccer, algumas prioridades para a
seleção dos Conteúdos Físicos, que de certo modo não recebem o mesmo grau de prioridade
nas outras modalidades. Por exemplo, enquanto no Futebol a Velocidade Pura ou
simplesmente a Velocidade é importantíssima na realização de um contra-ataque de área a
área, isto é, que exija “tiros” de 50 a 70 metros, no Beach Soccer, “um tiro” em distância
semelhante, seria uma excepcionalidade. Em contrapartida, no Beach Soccer a necessidade de
um bom nível de Potência Muscular que possibilite a execução de
repetitivos “Arranques” (Velocidade Inicial e Capacidade de Aceleração) em distâncias
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curtas é muito maior que no Futebol, embora nesta modalidade o “Arranque” seja
uma Característica Motora Complexaimprescindível para a disputa de bola em qualquer
lugar do campo de jogo, Pereira at cols, 2008).
O exemplo anterior serve para demonstrar que pequenas nuances podem conduzir a
diferenciação de algumas prioridades na seleção dos Conteúdos Físicos, que comporão os
processos de Preparação Física para uma e outra modalidade.
Deve ser enfatizado que esses processos de Preparação Física não devem ser diferentes,
como, à primeira vista, estes comentários podem fazer crer. Entretanto, alguns pequenos
detalhes em termos de estabelecimento das prioridades dos Conteúdos de
Treinamento devem ser observados para que a Preparação Física para o Beach Soccer atenda
de forma mais próxima do ideal às necessidades de rendimento neste esporte.
O Beach Soccer ainda é uma modalidade que apresenta poucos estudos
referentes às principais qualidades físicas necessárias, para sua prática em auto-rendimento,
no entanto, observasse na prática que as qualidades abaixo são as observadas nos
treinamentos.
a)Resistência: Aeróbia e Anaeróbia com relevo para a Anaeróbia, a qual, por sua vez, é
dependente do bom nível de Resistência Aeróbia;
b)Resistência muscular localizada (rml) dos membros inferiores como consequência das
exigências impostas pelo piso do campo de jogo;
c)Potência muscular (em especial dos membros inferiores): ela é de importância capital
para o bom nível dos imprescindíveis Arranques, que decidirão quase que todo o momento,
qual jogador ganhará a posse de bola;
d)Velocidade inicial e capacidade de aceleração, as quais, dependentes da Potência
Muscular, definindo a qualidade do Arranque;
e)Agilidade, que, em função da areia do campo de jogo, é prejudicada, mas que é
fundamental ser trabalhada pela necessidade de bom nível da mesma, para o bom desempenho
físico e principalmente técnico;
f)Força de impulsão vertical, também prejudicada pela natureza do piso, mas também de
grande importância para o desenvolvimento técnico, nas cabeçadas ofensivas e defensivas;
g)Resistência de velocidade, com ênfase para distâncias mais curtas, se comparadas às
necessidades do Futebol. Embora sob o ponto de vista técnico, a Resistência de
Velocidade se caracterize pela manutenção da velocidade a partir de mais ou menos 60-70
metros, no caso do Beach Soccer, este ideal teórico é forçosamente alterado, pois as
exigências impostas pela natureza do piso do campo de jogo, o qual prejudica de forma
acentuada o desenvolvimento de Velocidade Plena, o esforço que caracteriza a Resistência
de Velocidade a partir de 60-70 metros, e realizado no Beach Soccer, já a partir dos 20-25
metros, daí se poder afirmar que a Resistência de Velocidade deve ser treinada, como parte
importante da Preparação Física para este esporte (Pereira,2008 e 2015).
GOLEIROS NO BEACH SOCCER E TÉCNICAS BÁSICAS
Uma das principais dificuldades encontradas no treinamento de goleiros da modalidade é a
parca quantidade de profissionais especializados para ministrar treinamentos específicos na
posição, capacitados para desenvolver tanto no atleta jovem, como nos de alta performance as
qualidades já mencionadas. Devido à importância da ação dos goleiros com as mãos e com os
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pés no modelo atual de jogo, parece ser importante citar as principais bases estruturais da
posição para um goleiro de Beach Soccer.
Sabemos o quanto a vida dos goleiros de Beach Soccer é difícil, pois além das dificuldades
normais da posição, ainda existe o fato de o terreno ser constantemente desnivelado, que
muitas vezes os trai de forma inapelável.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS DO GOLEIRO DE BEACH SOCCER
O goleiro deverá posicionar-se sempre um pouco mais à frente da linha do gol para tentar
antecipar o quique da bola.
O posicionamento é um dos fundamentos mais importantes para os goleiros de Beach
Soccer, pois facilita em muito a defesa para os chutes dos adversários.
O posicionamento do goleiro deve ser: com pés afastados na linha dos ombros, joelhos
ligeiramente flexionados, mãos um pouco abaixo da linha da cintura (posição de expectativa).
POSIÇÃO DE EXPECTATIVA FRONTAL
POSICIONAMENTO PARA O CHUTE LATERAL E SEU DESLOCAMENTO
Partindo da posição de expectativa, o goleiro desloca-se lateralmente sem cruzar os pés e sem
tocar um pé no outro. É importante mencionar que a impulsão para o deslocamento é
realizada com a perna oposta do deslocamento.
PEGADAS
Estas são divididas em três:
Pegada alta: É realizada quando a bola é apanhada acima da linha do peito, a bola deverá
ser recebida com dedos voltados para cima e os braços de forma triangular.
Após a realização da defesa, a bola deverá ser levada junto ao peito para a prevenção de
possível escapada. Um dos pés, após a defesa, deve preferencialmente ir à frente, aumentando
a base de equilíbrio.
PEGADA ALTA
PEGADA ALTA: FINALIZAÇÃO
Pegada média: Os braços são flexionados junto ao corpo e as mãos posicionam-se na
linha da cintura, em forma de concha, com a palma da mão voltada para cima.
Após a defesa, a bola deverá ser aproximada do abdômen para evitar o escape. Uma das
pernas deverá ir para trás ou para frente, aumentando o equilíbrio do corpo.
Pegada baixa: É uma das mais traiçoeiras defesas para o goleiro de Beach Soccer pois,
como já mencionado, o terreno, de modo geral, é irregular. Então, é importante que o goleiro
anteveja o quique da bola, diminuindo a dificuldade de um possível desvio em função do
terreno.
O goleiro na pegada baixa deverá flexionar os joelhos encostando-o ao pé da outra perna
para receber a bola.
As mãos devem estar em forma de concha para realizar a defesa, o tronco ligeiramente
flexionado e uma das pernas deve ficar atrás das mãos para evitar que a bola escape da
pegada.
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Queda: As defesas laterais podem ser altas ou baixas. São realizadas com o desequilíbrio
lateral do corpo em direção à bola, flexionando os joelhos ao lado da queda, juntamente com a
impulsão da perna contrária. O contato com o solo deve ser feito com a parte lateral da coxa e
pelo tronco. Deverá ser evitado o choque das articulações como joelhos, quadril e cotovelos
contra o solo.
REPOSIÇÃO DE BOLA
Na reposição de bola (lançamento) a mesma deve ser mantida na linha do ombro, ao
mesmo tempo em que realiza a ação, auxiliado por uma ligeira flexão dos joelhos. Ao lançar a
bola, o goleiro, deve estender o cotovelo e procurar lançar a bola de forma que não haja
quique no terreno, para que a mesma não desvie do jogador que irá dominá-la. É de grande
importância a utilização da flexão e extensão dos punhos, pois permitirá que os goleiros
façam as fintas no momento do lançamento, dificultando a ação defensiva.
SAÍDA DE GOL
A saída de gol, em situação de ataque dentro da área deverá ser realizada rapidamente e
sem hesitação, objetivando diminuir o ângulo de finalização do atacante adversário. Portanto,
o goleiro deve aumentar o seu tamanho, utilizando os segmentos dos braços e das pernas.
As saídas de cruzamento também devem ser realizadas sem hesitação, estas podem
ocorrer de forma frontal e/ou lateralmente do campo de visão do goleiro, os joelhos devem ser
semiflexionados para aumentar o grau de impulsão dos goleiros; os cotovelos estendidos,
podendo utilizar os recursos do soco que, de preferência, nunca deverá ser
realizado para frente da área ou a pegada com as duas mãos.
Muitas vezes os goleiros utilizam os pés para jogar, ou seja, tornam-se mais um
atacante. Recomendamos que os treinadores, sempre que possível, façam com que os mesmos
treinem como jogadores de linha e também realizem os treinamentos básicos de passe,
condução e arremate para gol.
VALÊNCIAS FÍSICAS MAIS NECESSÁRIAS AOS GOLEIROS DE BEACH SOCCER

As qualidades físicas provavelmente mais necessárias para os goleiros de Beach Soccer
são: Força/Potência; rml; Flexibilidade; Coordenação; Agilidade; Velocidade.
Força rápida: Em relação aos goleiros, trata-se da mais importante dentre os tipos de
força existentes. São aplicadas na aceleração (= força dinâmica positiva = força concêntrica) e
frenagem (= força dinâmica negativa) que devem ser consideradas no treinamento (Weineck,
2000).
Resistência de força: Esta valência física auxilia a musculatura a suportar o tempo do
jogo. Os métodos usados para o desenvolvimento da mesma objetivam as melhorias das
condições das Fibras musculares tipo i, ao contrário da Força Rápida, que prioriza o
desenvolvimento das fibras musculares do tipo ii.
Velocidade: É uma capacidade múltipla, à qual pertencem não somente a reação e a
ação rápidas; a saída e a corrida rápidas; como também o reconhecimento e a utilização rápida
de certa situação.
Podemos destacar entre elas a Velocidade de Antecipação e a Velocidade de Decisão
que nada mais é que decidir sobre a formação de um objetivo e a decisão de levar a efeito
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plenamente determinadas ações e, finalmente, a Velocidade de Reação que representa um
fator auxiliar decisivo para a performance do goleiro de Beach Soccer, que colabora com o
início do movimento o mais cedo possível antes da chegada da bola, a fim de fazer coincidir o
movimento de resposta com a bola, o local e o momento correto. Além da trajetória da bola
que deverá ser observada, proporcionando um tempo mínimo de visão.
Flexibilidade: Segundo Dantas (1989) Qualidade física responsável pela execução
voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto
de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar lesão. A mesma
pode ser desenvolvida através dos métodos estáticos; balístico; dinâmico; Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (fnp) ou Scientific Stretching for Sport (3s).
Os goleiros, de um modo geral, devem treinar a flexibilidade de uma forma global, na
qual o volume e a intensidade dos exercícios deverão ser controlados pelo profissional
responsável pela preparação física.
Coordenação: Trata-se de uma valência física que deriva da ação neuromotora, na qual
o movimento é executado com melhor ritmo e lucidez, aparentando ser de fácil
realização possibilitando uma ação mais eficaz dos diversos grupos musculares na realização
de movimentos sequenciais, proporcionando eficiência mecânica e economia de energia.
Segundo Verkhoshanski (2001), existem ainda fatores neuromotores que determinam a
capacidade de coordenação, que é relacionada à percepção plena e à análise dos próprios
movimentos, à existência de certas imagens de posições e aos movimentos, no tempo e no
espaço do próprio corpo e suas partes.
Agilidade: É a capacidade de mudar de direção dentro do menor tempo possível,
portanto é fundamental para o goleiro de Beach Soccer, devido às constantes mudanças de
posição do seu corpo durante a partida e, esta tem relação direta com a velocidade.
EXERCÍCIOS TÉCNICOS PARA GOLEIROS
O objetivo dos exercícios de gol é fazer com que os goleiros de Beach Soccer se habituem
com todo o espaço do gol e com o terreno altamente desnivelado e permitir aos goleiros o
aprimoramento da noção espacial, fundamental para o mesmo. Além disso, adaptar os
goleiros a situações de jogo tanto em função do ataque bem como de defesa.
DESENVOLVIMENTO TÁTICO DO BEACH SOCCER
Existem várias definições de diversos autores quanto aos conceitos de tática, portanto vejamos
uma delas:
Segundo Denicoli (2001), tática é definida como: Estratégias previamente elaboradas,
aplicadas de acordo com os adversários e as condições que envolvem a partida. A tática
esportiva pode ser divida em geral ou específica. A primeira refere-se às regras gerais comuns
às diversas modalidades esportivas; já as táticas específicas, referem-se às regras específicas
de uma modalidade esportiva e deve ser adequadamente treinada.
Os componentes da movimentação tática são baseados na capacidade cognitiva do atleta
ou do grupo; capacidade técnica adquirida; capacidade psicofísica; e deve ser direcionada
para um comportamento ideal em competições, mobilizando todo o potencial individual
(Weineck, 1999).
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A Instrução Tática divide-se em “Teórica e Prática”, sendo a primeira a transmissão das
informações de forma verbal, e para isso o treinador deve apresentar boa capacidade de
comunicação. Já a segunda consiste na aquisição da movimentação tática e de um novo
comportamento. Além disso, Matveev (1986), cita que a base da aptidão tático-desportiva
seja qual for à maneira por que ela se revele, está interligada através dos conhecimentos
táticos; aptidões táticas; qualidades táticas e qualidade de raciocínio tático.
Observando o Beach Soccer desde sua origem e a Seleção Brasileira em particular –
quando o elenco apresentava como base ex-craques do futebol de campo, com a média de
idade acima dos 40 anos notava-se que a mesma jogava muito em função da qualidade técnica
dos seus jogadores. A idade média dos demais selecionados como Itália; França; Uruguai;
Argentina; Peru, entre outros, também era avançada e a qualidade técnica destas equipes
comparativamente era inferior à do selecionado brasileiro, pois entre outros fatores, para
muitos países, tratava-se de uma modalidade recente e os mesmos apresentavam pouca ou
nenhuma experiência prática, Pereira at cols, 2008).
Inicialmente, a Seleção Brasileira de Beach Soccer utilizava uma formação básica no
sistema de jogo em (2 x 2), muito utilizada no antigo Futebol de Salão (Fernandes,
1978; Mussalem, 1978; Corsini, 1987), no qual se preconizava a armação de dois atletas de
defesa e dois atacantes. Este sistema era utilizado por equipes que não possuíam atletas em
condições físicas de executar frequentemente as funções de ataque e defesa. Em nossas
análises através de vídeos, este sistema foi utilizado durante muitos anos, isto é, de 1994 até
2001 e com grande eficiência, até a derrota no Mundial de 2001 para os portugueses, que
surpreenderam com uma equipe em condições físicas e técnicas de excelente nível.
O ex-treinador da Seleção Brasileira, Jorge Ferreira (Índio), treinador da Seleção do
Espírito Santo, auxiliado pelo professor Alexandre Soares que também é especialista em
Futsal, deram continuidade ao trabalho implantado por Andrey Valério semelhante ao
realizado por Índio, durante vários anos no comando da Seleção Capixaba. Têm sido
utilizados o sistema (3 x 1) e o Sistema de Rodízio de Quatro. No sistema (3 x 1), a equipe
ataca com três atletas e defende com três atletas, havendo maior necessidade de
condicionamento físico dos jogadores e, quando tem a posse de bola, joga com a referência de
um pivô na quadra adversária. No Sistema de Rodízio de Quatro, os quatro atletas devem
apresentar grande habilidade; senso de cobertura, noção de deslocamento muito apurado, e
um condicionamento físico maior que nos sistemas anteriores, isto significa um alto nível de
compreensão e capacidade tática, Pereira, (2008).
Segundo Pereira (2008), os tipos básicos de marcação apresentadas no Beach Soccer são:
a) MARCAÇÃO POR ZONA, que é caracterizada por um desgaste físico menor e por
utilizar os contra-ataques como arma. É pouco utilizada pelo selecionado brasileiro que
prefere uma marcação mais direcionada a pressionar seus adversários. Os oponentes utilizam
tal sistema aguardando os erros da Seleção Brasileira.
B )MARCAÇÃO DE MEIA QUDRA é outro sistema muito utilizado pelos adversários
do Brasil e pouco utilizado pela seleção. Este sistema consiste em ter três atletas na sua meiaquadra e um mais adiantado, fazendo com que os mesmos jamais fiquem em linha de três e a
partir do seu meio de quadra a marcação torna-se individual.
c) MARCAÇÃO DE MEIA PRESSÃO E INDIVIDUAL DE QUADRA INTEIRA,
são as mais utilizadas por nosso selecionado. A primeira consiste na diminuição da distância

61

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

do homem que conduz a bola enquanto o ala oposto fecha o meio da quadra. Já a segunda
caracteriza-se por não deixar o adversário sair jogando, obrigando o goleiro a arremessar a
bola, no entanto, esta depende de altíssimo nível de condicionamento físico, pois o desgaste é
inevitável, sem contar que falhas de execução podem aumentar o número de faltas e, caso o
goleiro adversário tenha boa reposição de bola poderá proporcionar jogadas de contra-ataque.
Nas competições realizadas no Brasil, entre seleções regionais ou estaduais, todos os
sistemas apresentados anteriormente são utilizados, pois o nível das equipes além de forte é
equivalente. Principalmente em relação aos Selecionados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo, quando se enfrentam em competições nacionais.
Diante deste quadro, acreditamos que o Beach Soccer possa ser um mercado de trabalho
promissor para os profissionais de Educação Física, que apresentem bom conhecimento nas
disciplinas como a Fisiologia do Exercício; Treinamento Desportivo; Futebol; Psicologia do
Esporte; entre outras, para a realização de um trabalho adequado, desde a formação dos atletas
até a direção das equipes de alto nível da modalidade em questão.
A seguir, observaremos os quadros de algumas das variações dos Sistemas de Jogo, e
nestes iremos deparar com o passado, presente e futuro.
Sistemas como 4 x 0 ainda são utilizados de forma rara por poucos times e seleções
devido aos problemas já mencionados e, mesmo o 3 x 1 caminha a passos lentos e
funcionando de forma muito básica, já os Sistemas de 1 x 3 poderão ser utilizados como
recurso para tentar recuperar-se de um placar adverso, no entanto, nunca foi testado. Já
o G x 4 acredito que ocorrerá em um momento bem mais à frente, pois os goleiros da
modalidade geralmente não apresentam bom controle dos pés, estes problemas deverão ser
corrigidos nas categorias de base por profissionais competentes.
MARCO EMPÍRICO
Questões a investigar: Conceituação de Tática; A aplicação de Modelos táticos; A influência
de outras modalidades esportivas futebolistas na modalidade; A forma que ocorreu a evolução
tática. Método de investigação: Através de questionário e analisadoscom técnicas estatísticas
não paramétricas.
DESENHO METODOLÓGICO
INTRODUÇÃO
Será utilizado como método investigativo, um modelo de questionário com perguntas
relacionadas ao tema, para especialistas da modalidade, e desta forma encontrar os principais
fatores que possivelmente foram responsáveis pela evolução do Beach Soccer nos últimos 25
anos.
OBJETIVOS GERAIS
Identificar indícios da evolução tática do Beach Soccer nos últimos 25 anos.
Específicos: analisar através das respostas dadas no questionário aplicado aos especialistas da
área, os principais fatores que determinaram a evolução tática do Beach Soccer nos últimos 25
anos.

62

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

AMOSTRA
Através da análise das respostas dos principais treinadores, preparadores físicos, dirigentes e
Jogadores da modalidade. Foram entrevistados 10 Treinadores, 4 Preparadores Físicos, 15
jogadores, 6 Dirigentes e 2 Jornalistas Especialistas em Futebol.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E TÉCNICAS
Os grupos serão divididos segundo suas especialidades no Beach Soccer, para que se possa
posteriormente realizar uma comparação entre os mesmos através de técnicas estatísticas não
paramétricas.
HIPÓTESIS DO TRABALHO
Acredita-se que fatores como diminuição da média de idade dos jogadores e aumento do
treinamento físico, sejam os principais fatores na mudança de comportamento tático do jogo.
VARIÁVEIS DO ESTUDO
Este estudo se propõe medir as variáveis mais importantes que determinaram a evolução tática
do Beach Soccer nos últimos 20 anos.

INSTRUMENTO E MÉTODOS - QUESTIONÁRIO
MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS VARIÁVEIS QUE PODEM
ESTAR RELACIONADOS COM A EVOLUÇÃO TÁTICA DO BEACH SOCCER
NOS ÚLTIMOS 25 ANOS
1. Nome do Entrevistado?
2. Que função você exerce na modalidade?
3. Qual sua formação acadêmica?
4. Quais as pessoas envolvidas na condução dos processos de treinamento técnico-físico-táticopsicológico das novas gerações? Tais pessoas estão preparadas para desenvolver os mais jovens
nos contextos acima?
5. Qual papel dos pais na condução dos processos acima?
6. Qual o conceito de tática?
7. Que influência as características individuais dos atletas têm sobre o aspecto tático ou viceversa?
8. As mudanças das regras nos últimos 25 anos influenciaram na forma de jogar? Justifique.
9. Você acredita que em função da mídia houve influência na mudança das regras?
10. Quando o profissional de Educação Física passou a atuar na preparação física e Técnica da
modalidade?
11. A dinâmica do jogo foi alterada em função da preparação física? Houve influência na tática
do jogo?
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12. Por que o Brasil perdeu a hegemonia para os Rússia e para os Portugueses nos últimos
anos?
13. O que se pretende para o futuro da modalidade?
14. Ordene em grau de importância os fatores que para você foram os mais importantes para o
desenvolvimento tático nos últimos 25 anos?
15. Na sua ótica essa evolução melhorou ou piorou a modalidade?

RESULTADOS E DISCUÇÕES
Em relação à questão 2, que se refere a que função os entrevistados exercem na
modalidade, foram encontrados os resultados abaixo descritos no gráfico, onde 38 % dos
entrevistados são jogadores, 28 % treinadores, 18% dirigentes, 10% preparadores físicos, 5%
outras funções como jornalistas.
q
q2
a
a1 Treinador
a
a2 Jogador
a
a3 Preparador físico
a
a4 Dirigente
a
a5 Outros

Na questão 3 que aponta a formação acadêmica dos entrevistados encontramos os seguintes
resultados, 28% dos entrevistados apresentam o segundo grau completo, 41% são
profissionais de Educação Física e 31 são de outras áreas como o jornalismo, direito,
administração.

q
q3
b
b1 Prof.de ed. física
b
b2 Segundo grau (do décimo até a décima segunda série)
b
b3 Primeiro grau (da primeira até nona série)
b
b6 Outros

Quanto a questão 4 que aborda quais as pessoas envolvidas na preparação dos atletas nos
aspectos técnico, tático e físico foram encontrados os seguintes resultados, básicamente cerca
de 90 % dos casos é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar.
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q
q4
c
c1 Treinadores
c
c2 Ex-jogadores
c
c3 Preparadores físicos
c
c4 Treinadores de goleiro
c
c5 Fisioterapeutas
c
c6 Todos

A questão 5 aborda o papel dos pais na condução dos processo acima citados, e 36%
acreditam que ambas são importante, já 49% acreditam que o papel educacional é o mais
importante, 3% outras questões são importantes, 5% acham que deve ser dada ênfase somente
na parte esportiva, 8% nas questões sociais :
q
q5
d
d1 Educacional social
d
d2 Educacional esportivo
d
d3 Âmbas
d
d4 Outras
d
d5 Social + outras

A questão 6 tinha como objetivo observar se os entrevistados tinham uma visão
acadêmica ou empírica do conceito de tática e encontramos os seguintes resultados, 41%
responderam de forma empírica, 49% de uma forma acadêmica e 10% não responderam .
q
q6
f
f1 Acadêmico
f
f2 Empírico
f
f3 Não respondeu

Em relação questão 7, foi quase unanimidade que a individualidade do atleta tem
influência direta nas decisões táticas da equipe.

qq7
g1
g2
g3

g
Direta
g
Indireta
g
Âmbas
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A questão 8 que aborda da influência da mudança das regras na forma de se jogar,
deixaram muito claro que é conciso que para 97% dos entrevistados acreditam que há
influência direta sim.
q
q8
h

S

h

n

h1 Sim
h2 Não

A questão 9, 79% dos entrevistados acreditam que a mídia tem envolvimento na
mudança das regras para tornar o jogo mais dinâmico e atrativo ao público que assiste os
jogos nas Tvs, assim como ocorreu com o Vôlei e o Futsal, e 21% não acreditam que
influenciem.
q
q9
i

S

i

N

i1 Sim
i2 Não

A questão 10 aborda se há conhecimento dos entrevistados de quando a figura do
profissional de Educação Física entrou na condução dos processos de treinamento da
modalidade e ficamos surpresos de como muitos não tinham esse referencial, 56 % afirmaram
ter sido nos anos 90, já 18% nos anos 2000, e 23% não sabiam.
q
q10
j1
j2
j3

j
Anos 90
j
Anos 2000
j
Não sei

A questão Q11 foi unanimidade nos dois quesitos em relação à dinâmica de jogo em
função da preparação física e que isso influenciou na condução tática do jogo.
A questão 12, em relação aos motivos pelos quais o Brasil perdeu a hegemonia da
modalidade para os Russos, apresentou os seguintes resultados, 54% dos entrevistados
acreditam que mais de dois fatores influenciaram nessa perda, 18% apontam nos problemas
administrativos a causa e 28% apontam a evolução dos Russos.
q
q12
n1
n2
n3
n4

n
Problemas administrativos
n
Problemas políticos
n
Técnicos
n
Táticos
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n5
n6
n7
n8

n
Evolução dos Russos
n
Falta de investimento na base
n
Mais de 2 fatores
n
Outros

A questão 13 tem como principal foco entender o que se pretende para o futuro da
modalidade em relação ao seu desenvolvimento, e a grande maioria dos entrevistados suplica
por um calendário que seja cumprido na integra, e que destas forma possamos organizar as
competições e ter apoio de empresas que queiram em algo que lhe dê retorno de mídia, os
demais fatores citados tornam-se consequência natural.
q
q13
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7

o
Calendário
o
Desenvolvimento da base
o
Investimentos
o
BS olímpico
o
Mais de 2 fatores
o
Não sei
o
Outros

A questão 14, tenta estabelecer que fatores foram prioritários na evolução do jogo, e
82% mais de dois fatores foram importantes nesta questão, sendo que a preparação física
domina essa questão, e supreendentemente 8 % não souberam opinar.
q
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9

p
Preparação Física
p
Mudança nas regras
p
Mídia
p
Entrada de profissionais de Futsal
p
Entrada de profissionais de Futebol de campo
p
Preparação Técnica
p
Outras
p
Não sei
p
Mais de dois fatores

Na questão 15, 87% dos entrevistados acham que o jogo evolui, por tanto quase que
unanime.
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q
q15
r1
r2
r3
r4

r
Sim
r
Não
r
Sim e não
r
Não sei

DISCUSSÕES
A princípio uma pesquisa que inicialmente parecia ser fácil de tratar em função da
proximidade do pesquisador com a modalidade, tornou-se uma missão bem árdua em função
de algumas situações que podem ser citadas aqui como em primeiro lugar a dificuldade da
coleta de dados, dificultada por fatores como tempo disponível dos entrevistados para
responder de forma consistente e paciente a pesquisa, assim como muitas vezes a negação de
alguns em colaborar, a distância de participantes de outros Estados e Países, muitas vezes uma
grande dificuldade de colocar nas palavras o que queriam falar, medo de represálias de
dirigentes, caso fizessem críticas ao sistema de administração das Federações. No entanto,
aqueles que participaram, o fizeram de forma muito precisa suas colocações, o que facilitou
muito a elaboração da pesquisa e dos resultados.
O resultado da mesma não surpreendeu, mas até o presente momento eram apenas
suposições dos mesmos, e com o estudo pode-se constatar os reais fatores que são os
principais motivadores da evolução tática do Beach Soccer.
Que esse seja um ponto de partida para outros estudos afrente na modalidade que carece
de pesquisas, apesar de ter surgido para o mundo em 1994.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Beach Soccer nesses últimos 25 anos vem crescendo no seu número de praticantes,
não somente no Brasil assim como no mundo. No entanto, ainda é muito pequena a
quantidade de informações e pesquisas científicas disponíveis na literatura nacional e
internacional se comparados ao Futebol e Futsal.
No estudo realizado, que tinha como objetivo principal encontrar os principais fatores de
desenvolvimento tático do jogo nos últimos 25 anos, foram consultados alguns dos maiores
especialistas e praticantes da modalidade.
Foi quase unânime na opinião dos entrevistados, que a modalidade evoluiu taticamente.
Entretanto a Preparação Física e mudança da Regra foram apontadas como os principais
fatores para evolução do aspecto tático, e não surpreende esta conclusão quando observamos a
história do Esporte, e as pesquisas realizadas por Pereira e colaboradores em 1998, onde
observasse que havia um grande número de ex-jogadores acima de 40 anos participando da
modalidade, tanto nacionalmente como internacionalmente, hoje é rara a participação de exatletas de futebol na modalidade, e a idade média dos atletas caiu drasticamente nos dias de
hoje, fator que provavelmente contribuiu para o aumento da exigência física do jogo, assim
como o maior número de equipes que treinam diariamente durante o ano, como, por exemplo,
Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Rio Branco, Esporte, Esporte Clube Geração, etc.
Outro fator importante e decisivo para essa evolução foi àparticipação maior dos
goleiros jogando com os pés, assim como ocorre no Futsal, o que aumentou a dinâmica de
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movimentação dos atletas com e sem a bola, exigindo uma grande Capacidade Física, assim
como a mudança da Regra 12, onde os goleiros ao sair da Área não podem mais retornar para
mesma e tocar na bola com qualquer parte do corpo,
Ainda foram citados fatores como a entrada de treinadores de Futsal como um fator
importante nesse processo de evolução tática, já que as dimensões do campo são parecidas e
número de jogadores é igual dentro de campo, e o Futsal é um esporte bem mais antigo, tem
muitos estudos publicados e exige grande capacidade teórica e cognitiva de quem joga, e
esses treinadores que migraram para a Praia tentam passar esses conceitos aos jogadores de
Beach Soccer.
Observaram-se grandes preocupações com formação de calendário sólido para que haja
mais competições Regiões e Nacionais, uma maior assistência nas Categorias de Base e
Feminina, enfim houve evolução, no entanto, há um grande caminho para percorrer e muito
que melhorar no Beach Soccer dentro e fora das quatro linhas.
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RESUMO
O presente trabalho teve como finalidade fazer uma análise nos efeitos causados pelas últimas
mudanças ocorridas nas Diretrizes Curriculares do Ensino Superior, fazendo um apanhado dentro de
um contexto histórico que aborda desde o passado até o presente e nos direciona para o que irá ocorrer
no futuro da educação superior. Nesse sentido, foi possível compreender que uma das principais
mudanças ocorridas foi à questão da maior flexibilidade na organização dos cursos para atender mais
as expectativas dos estudantes.
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares. Ensino Superior. Políticas Públicas. Políticas Educacionais.
ABSTRACT
The purpose of this work was to analyze the effects caused by the latest changes in the Higher
Education Curriculum Guidelines, taking an overview within a historical context that addresses from
the past to the present and directs us to what will happen in the future of the college education. In this
sense, it was possible to understand that one of the main changes that occurred was the question of
greater
flexibility
in
the
organization
of
courses
to
better
meet
students' expectations.Tradução para o inglês do conteúdo do “Resumo”, seguindo a mesma norma de
ste.
Keywords: Curricular Guidelines. University education. Public policy. Educational Policies.
ABSTRACTO
El propósito de este trabajo fue analizar los efectos provocados por los últimos cambios en los
Lineamientos Curriculares de la Educación Superior, tomando un panorama dentro de un contexto
histórico que aborda desde el pasado hasta el presente y nos orienta hacia lo que sucederá en el futuro
de la universidad. educación. En este sentido, fue posible comprender que uno de los principales
cambios que se produjeron fue la cuestión de una mayor flexibilidad en la organización de los cursos
para satisfacer mejor las expectativas de los estudiantes. deste.
Palabras clave: Lineamientos curriculares. Educación universitaria. Política pública. Políticas
educativas.

INTRODUÇÃO
Os processos de globalização e internacionalização, bem como os avanços tecnológicos
têm levado a profundas mudanças nas instituições e organizações de ensino; por sua vez, o
surgimento de novas características da sociedade e do conhecimento, requerem acúmulos de
conhecimentos mais variados e complexos para sua abordagem e compreensão.
O ensino superior torna-se assim um fator essencial para enfrentar os desafios do mundo
moderno, formando cidadãos capazes de construir uma sociedade mais justa e aberta, baseada
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na solidariedade, no respeito pelos direitos humanos e na partilha de conhecimento e
informação.
Assim, sabe-se que a educação hoje, está voltada e incluída no processo de tecnologias
de informação e comunicação. Ao mesmo tempo, a globalização vem dominando esse espaço
e o Estado passa a controlar os aspectos relacionados ao setor educacional. As mudanças
nas Diretrizes tem seguido um modelo ligado a esse processo de implantação de novas
tecnologias e de globalização.
O objetivo geral desse trabalho será o de fazer uma breve abordagem sobre os efeitos
das mudanças das últimas Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior. Os objetivos
específicos, por sua vez serão os de: realizar uma análise das mudanças das diretrizes
curriculares do ensino superior nos últimos anos; apresentar os motivos para as mudanças;
mostrar os objetivos alcançados levando em consideração o passado, o presente e o futuro da
educação superior.
Todo o trabalho será elaborado dentro da metodologia bibliográfica, uma vez que serão
necessários apenas os estudos e as análises de documentos oficiais da educação como
Diretrizes, Bases e Leis, bem com a pesquisa em livros em que há a opinião de autores sobre
o tema em questão. É por isso que Antônio Carlos Gil nos apresenta o método bibliográfico
da seguinte forma:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos
estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas
sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das diversas posições
acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente
mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44).

Assim, como afirmado por Gil, alguns estudos exploratórios pedem uma análise
bibliográfica, o presente trabalho, além da leitura sobre o tema irá exigir uma exploração
maior dentro da própria sala de aula a fim de certificar algumas ideias apresentadas na
justificativa, sendo necessário também o método exploratório: “Estas pesquisas têm como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a constituir hipóteses”. (GIL, 2002, p. 41).
DIRETRIZES CURRICULARES: PASSADO
Pode-se dizer que até a alguns anos atrás, não muito longe, as propostas curriculares de
Ensino Superior no Brasil eram pautadas na educação centrada, elaborados visando os
conteúdos informativos em que os alunos deveriam absorver conteúdos, conceitos e
procedimentos compartimentalizados em diferentes disciplinas.
Por outro lado, a pró-reitora de Graduação das Universidades Brasileiras, desde sua
criação, tem se preocupado em congregar as Instituições de Ensino Superior segundo
iniciativas que construam o fortalecimento de ações de melhoria da qualidade do ensino de
graduação. (MADEIRA, 1981).
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB o tema
sobre a elaboração do Projeto Pedagógico e Currículo ganhou, nos últimos anos considerável
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força. As Diretrizes Curriculares Nacionais surgiram num contexto mais amplo de
transformações do ensino superior criado pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo
Madeira, o Ensino Superior se divide em quatro fases:
a) de 1960 a 1964 – correspondendo a um período de grave crise econômica, social e
política, em que a demanda por ensino superior começa a fazer pressão;
b) de 1964 a 1969 – compreendendo a consolidação do regime militar, em que a
demanda reprimida continua a aumentar o seu poder de pressão;
c) de 1969 a 1974 – correspondendo ao período do chamado “milagre brasileiro”,
em que o governo responde às pressões com a expansão dos cursos, das unidades e
das vagas;
d) de 1974 a 1980 – período em que o governo aciona mecanismos para conter a
expansão que ele próprio incentivara no período anterior (MADEIRA, 1981, p. 2021).

Essas fases contribuíram para valorizar a iniciativa das Instituições de Ensino Superior
de trabalhar dentro do que gere as novas tecnologias de informação e comunicação. Nesse
sentido, foi aprovado o Plano Nacional de Graduação (PNG), com o objetivo de estabelecer
princípios que norteiam as atividades das Instituições de Ensino Superior no Brasil.
Além disso, foram apresentadas diretrizes curriculares e metas para o seu
desenvolvimento, sendo, portanto, um instrumento que expressou a prática pedagógica dos
cursos direcionando tanto a ação docente, discente como a de gestores. Assim, o
conhecimento tornou-se a poder e, principalmente, aquele que é gerado pelas pesquisas
realizadas nas universidades; ultrapassou a comunidade intelectual que até recentemente se
orientava apenas para a produção de consumo acadêmico.
DIRETRIZES CURRICULARES: PRESENTE
A estratégia de desenvolvimento exige que a educação superior participe de uma nova
esfera pública onde a pesquisa e o ensino tenham entre suas prioridades o atendimento às
demandas e necessidades dos setores da sociedade. É fundamental dar maior ênfase à criação
de mecanismos e espaços flexíveis de participação e articulação, discussão e integração entre
todas as partes, principalmente nas instituições de ensino superior.
E mesmo que a missão educacional continue sendo a de dar respostas e soluções às
necessidades sociais e individuais, a satisfação das demandas dos ambientes de trabalho deve
se somar a esses objetivos. (BAUDOUIN, 2002). Daí a importância de reorientar os rumos e
direcionar os esforços na direção necessária, na geração e aplicação de novos conhecimentos,
como bem público e social.
No atual sistema de Ensino Brasileiro, pode-se falar em três sistemas de ensino. O
Sistema Federal de Ensino, ao qual se subordinam: as instituições de ensino mantidas pela
União; as instituições de Ensino Superior (federais e privadas); e os Órgãos Federais de
Educação.
Logo têm-se os Sistemas de Ensino dos Estados e do Distrito Federal, que compreende:
as instituições de Ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e do Distrito Federal; as
instituições de Ensino Superior mantidas pelo Poder Público Municipal; as instituições de
Ensino Fundamental e Médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; e os Órgãos de
Educação dos Estados e do DF. (MADEIRA, 1981).
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E por fim, têm-se os Sistemas Municipais de Ensino, compreendendo: as instituições do
Ensino Fundamental, Médio e de Educação Infantil mantidos pelo Poder Público municipal;
as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; e os Órgãos
Municipais de Educação.
Os dois primeiros sistemas são justamente os que se encontram as instruções de ensino
superior, que diferente da educação centralizada, vem passando por um processo de
modernização não só do ensino como também dos aparatos didáticos e dos prédios em si. Está
previsto no artigo 43 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional o seguinte texto:
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares. (Incluído pela Lei nº 13.174 de 2015) (BRASIL, 1996).

Dessa forma, levando em consideração o que está previsto no artigo 43, as Instituições
de Ensino Superior devem refazer suas políticas de graduação procurando superar as práticas
centralizadas e rígidas em que trazia aos alunos e professores carga horária elevada, número
excessivo de disciplinas em sistema rígido e cheio de pré-requisitos.
No entanto, segundo Baudouin (2002) para que haja a efetivação dessas ações é
necessário que também haja mudanças estruturais no contexto acadêmico, com o fim de que
sejam apresentadas novas opções de cursos e currículos ao mesmo tempo em que alternativas
didáticas e pedagógicas sejam apresentadas e logo implementadas.
As instituições de ensino superior também devem analisar o perfil, as competências, os
conteúdos curriculares, a duração dos cursos, os estágios e atividades complementares. Nesse
processo de transição paradigmática, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores apresentam um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que devem
ser observados pela IES. As seguintes competências inerentes à formação para a atividade
docente de professores a serem observadas são:
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I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II - o acolhimento e o trato da diversidade;
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
IV - o aprimoramento em práticas investigativas;
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos
curriculares;
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias,
estratégias e materiais de apoio inovadores;
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.
(BRASIL, 2002b, p. 61).

Assim, é necessário que o Conselho Nacional de Educação (CNE) junto com as
Instituições de Ensino Superior promovaseminários regionais com os objetivos apresentar
todas as propostas até aqui citadas e avançar com o processo de construção de Projeto
Pedagógico Institucional, Projeto Pedagógico de Curso e Flexibilização Curricular.
Dessa forma, este processo, mesmo dentro das várias dificuldades que se encontram em
torno das necessárias mudanças, tem proporcionado à reflexão dos modelos de ensino
superior, pelo qual já passamos, gerando a possibilidade de novas propostas por parte dos
educadores. Além de apreciar os avanços e retrocessos no curso superior. (MADEIRA, 1981).
Outro ponto a ser ressaltado, é que o processo de supervisão e avaliação institucional
pelo Ministério da Educação reflete as ambiguidades dos docentes, isso ocorre pelo
tratamento misto e burocrata dado ao trabalho que devem desempenhar. É certo afirmar que
as instituições não aproveitam a capacidade de construção do próprio projeto pedagógico e
definição da estrutura curricular, pois veem a burocratização um meio de preservar a
identidade dos processos de avaliação.
A posição que assume face ao desafio atual de geração e aplicação do conhecimento tem
uma influência decisiva no contexto social. (BAUDOUIN, 2002). Este desafio começa com o
apelo à superação de uma função transmissora de conhecimento, a assumir responsabilidades
como instituições que cultivam o conhecimento, seu papel fundamental como produtor de
conhecimento.
Isso requer a preparação constante e permanente de professores, pesquisadores, tutores e
cidadãos que, como agentes de mudança, apoiam um processo educativo na configuração de
sociedades da informação e do conhecimento. Sob essa premissa, as inovações baseiam-se
nos processos de incorporação do conhecimento à produção de bens e serviços.
Daí o papel fundamental das competências que os profissionais apresentam em seus
campos de atuação, resultando na importância de uma sociedade cujos atores se transformam,
se apropriam e aplicam os conhecimentos. As instituições de ensino superior têm de promover
a realização de projetos acadêmicos e de investigação como um elemento significativo para a
construção e transferência de conhecimentos nas áreas de aplicação, bem como promover a
formação de agentes de mudança que possam introduzir ideias inovadoras nos campos social
e profissional.
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DIRETRIZES CURRICULARES: FUTURO
Levando em consideração o que foi mencionado sobre ocontexto histórico da educação
superior no Brasil e os avanços feitos até o momento, é possível imaginar que as instituições
de ensino superior podem desempenhar um papel muito mais importante para a sociedade.
As instituições de ensino superior são chamadas a escrever currículos que transcendam à
interdisciplinaridade, com uma abordagem próxima da realidade social em um processo
contínuo ao longo da vida, pois permite aos indivíduos se adaptarem rapidamente às
constantes transformações. (MADEIRA, 1981).
É por isso que o ensino superior tem a missão essencial de diversificar a sua oferta,
flexibilizando os seus currículos e harmonizando os seus objetivos às necessidades
particulares dos diferentes indivíduos que aspiram a ser formados em ambientes
escolarizados, não escolarizados ou mistos. Dá-se início, ao processo de substituição dos
currículos mínimos por diretrizes curriculares nacionais.
(...) a figura do currículo mínimo teve como objetivos iniciais, além de facilitar as
transferências entre instituições diversas, garantir qualidade e uniformidade mínimas
aos cursos que conduziam a um diploma profissional. A nova LDB, no entanto, em
seu art. 48 pôs termo à vinculação entre diploma e exercício profissional, estatuindo
que os diplomas constituem-se em prova da formação recebida por seus titulares.
Isto propicia toda uma nova compreensão da matéria. (MEC/CNE, 1997).

Nessa perspectiva, seria desejável que a programação de todas as atividades
educacionais fosse pensada de acordo com os problemas mais importantes e transcendentes de
seu ambiente. Daí a importância de ter equipes permanentes de análise e diagnóstico que
permitam manter os seus sistemas de informação atualizados para orientar a seleção de
especialidades relevantes, currículos relevantes, práticas profissionais e, em geral, de longo
alcance projeção de ações para a sociedade em seu entorno imediato.
Acima de tudo, de acordo com Baudouin (2002) implica assumir compromissos
conjuntos, harmonizando esforços que se traduzam em ações concretas onde se reconheça a
crescente importância do conhecimento como fator de crescimento e progresso nas sociedades
contemporâneas; conhecimento que hoje está fermentando, principalmente, nas instituições de
ensino superior.
Da mesma forma, deve-se reconhecer a necessidade de desenvolver processos de
apropriação social desse conhecimento pelos próprios indivíduos, organizações e empresas
e, consequentemente, desenvolver meios ou mecanismos para sua distribuição, apropriação e
transformação para que se transforme em aprendizagem social.
Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes
Curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais
sejam, as de atuarem como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e
informações, passando a orientar-se para oferecer uma sólida formação básica,
preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações
da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional
(CNE/CES, 1997).

Portanto, as instituições de ensino superior devem fortalecer sua contribuição nos
diversos aspectos relacionados ao estudo e resolução de grandes problemas como a pobreza e
a desigualdade social, à promoção de diferentes manifestações culturais no contexto de uma
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sociedade intercultural, à geração conjunta, instituição e sociedade, de propostas de
desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, e o fortalecimento da vida
democrática do país.
O ensino superior no Brasil enfrenta a necessidade urgente de traçar suas próprias
estratégias para responder às circunstâncias do meio ambiente e fazer mudanças qualitativas
nos planos de estudo. (MADEIRA, 1981). Embora a obra das instituições de ensino superior
do país tenha avançado, apresenta uma dispersão de esforços e uma variedade de linhas das
quais derivam modelos curriculares inovadores.
Visto desta forma, o desafio passa por unir forças para desenvolver propostas e
estabelecer acordos nacionais que promovam reformas e inovações com maior consistência e
validade nos processos de formação, tudo isto respeitando a diversidade que caracteriza a
instituição de ensino e o sistema de ensino superior nacional.
A inovação na educação superior exige a participação de seus atores em uma agenda
compartilhada com a sociedade civil e seus diversos setores, na formulação de propostas e
projetos que levem em conta as realidades contextuais, incorporando avanços no
conhecimento e nas mudanças tecnológicas, gerando novas formas de sua organização e
acesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Pedagógico e as Diretrizes Curriculares devemcontemplar os aspectos mais
gerais que constituem o atual cenário da educação superior no Brasil, olvidando o aspecto de
educação centralizada já ficada no passado. Dessa forma, pode ser visto que as inovações
científicas e tecnológicas bem como as exigências do mundo do trabalho se tornaram algo
importante na formação e no exercício profissional.
Dessa forma, cabem as instituições de ensino superior construir projetos pedagógicos
que contemplem as habilidades de apreensão, compreensão, análise e transformação, dentro
do contexto do conhecimento tecnológico. As universidades brasileiras, por sua vez, precisam
reconhecer tais mudanças e fazer com que a educação caminhe para um futuro em que a
tecnologia de informação e comunicação estará constantemente presente no processo de
ensino e aprendizagem.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um breve conjunto de reflexões que apontam elementos constituintes da
educação superior no Brasil nas últimas duas décadas, considerando principalmente o contexto da
organização e estrutura do ensino superior no país, apreciando suas mudanças históricas, a
identificação do perfil dos alunos ingressantes nesta etapa da educação e a relação com o panorama da
educação básica. Entende-se que a política educacional brasileira, sobretudo no ensino superior, vem
passando nas últimas décadas por um processo intenso de privatizações em detrimento dos direitos
sociais e trabalhistas. Portanto, este artigo consiste num debate teórico que contribuirá para o
desenvolvimento de futuras reflexões sobre as demandas contemporâneas para a política de educação
no Brasil, em face da expansão e mercantilização do ensino superior. A proposta é realizar e
possibilitar uma visão panorâmica sobre os avanços e os desafios que estão colocados diante da
sociedade, quando se trata de ensino superior no Brasil.
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação. Valorização.
ABSTRACT
This work presents a brief set of reflections that point out constituent elements of higher education in
Brazil in the last two decades, considering mainly the context of the organization and structure of
higher education in the country, appreciating its historical changes, the identification of the profile of
students entering this stage of education and the relationship with the panorama of basic education. It
is understood that the Brazilian educational policy, especially in higher education, has been
undergoing in the last decades an intense process of privatization to the detriment of social and labor
rights. Therefore, this article consists of a theoretical debate that will contribute to the development of
future reflections on contemporary demands for education policy in Brazil, in view of the expansion
and commercialization of higher education. The proposal is to realize and enable a panoramic view on
the advances and challenges that are posed to society, when it comes to higher education in Brazil.
Keywords: University education. Education. Valuation.
ABSTRACTO
Este trabajo presenta un breve conjunto de reflexiones que señalan elementos constitutivos de la
educación superior en Brasil en las últimas dos décadas, considerando principalmente el contexto de la
organización y estructura de la educación superior en el país, apreciando sus cambios históricos, la
identificación del perfil de los estudiantes que ingresan a esta etapa de la educación y la relación con el
panorama de la educación básica. Se entiende que la política educativa brasileña, especialmente en la
educación superior, ha experimentado en las últimas décadas un intenso proceso de privatización en
detrimento de los derechos sociales y laborales. Por lo tanto, este artículo consiste en un debate teórico
que contribuirá al desarrollo de futuras reflexiones sobre las demandas contemporáneas de la política
educativa en Brasil, en vista de la expansión y comercialización de la educación superior. La propuesta
es realizar y posibilitar una visión panorámica de los avances y desafíos que se le plantean a la
sociedad, en materia de educación superior en Brasil.
Palabras clave: Educación universitaria. Educación. Valuación.
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INTRODUÇÃO
A Educação Superior tem um papel de extrema relevância para a sociedade e sua
amplitude e profundidade geram diferentes olhares de muitos estudiosos e não será possível
expô-los na totalidade nessa introdução, porém, podem-se elencar algumas das suas funções:
buscar e gerar conhecimento; contribuir para o desenvolvimento de tecnologias e inovações,
ou seja, produzir ciência; desenvolvimento econômico; participação na construção de políticas
públicas que impactam nas relações da vida cotidiana da sociedade e seu futuro, conforme
discorre Lima (2000). A Educação Superior, influenciando as diferentes áreas da sociedade,
leva-nos a refletir sobre os caminhos pelos quais tem sido conduzida e o enfrentamento dos
problemas e desafios como: ampliação de vagas com qualidade, expansão e atualização da
pesquisa, recursos financeiros insuficientes.
Observa-se ao longo do trabalho que, apesar da avaliação da qualidade no processo
educacional também não ser um tema novo, as iniciativas de avaliação do ensino superior no
Brasil são recentes e relacionam-se com o pressuposto de que processos avaliativos podem
contribuir para a qualidade da educação superior. Cabe salientar, todavia, que, nesse caso,
avaliação é fundamentalmente uma política pública que produz efeitos tanto positivos quanto
negativos para a sociedade (Garcia, Espindola & Sordi, 2011).
A intenção no decorrer deste trabalho é tentar de demonstrar as concepções e estruturar a
maneira de como o sistema de Ensino Superior do Brasil se mostra neste período. Para isso,
foi feito um apanhado histórico desde o começo da geração das iniciais instituições de Ensino
Superior que apareceram no Brasil, como é a sua atual composição e como é organizada, e a
maneira de como se dividem as instituições e realizar algumas considerações sobre a
expansão e a mercantilização e os caminhos pelos quais provavelmente irão passar as
próximas decisões no que diz respeito à educação no Brasil.
Com isso, a intenção é poder transmitir, através da apresentação deste
artigo sobre o desempenho da educação superior, para que seja capaz de chegar a alguns
resultados sobre os rumos que trilhara a educação superior no Brasil.
O CONTEXTO EM QUE SURGE A UNIVERSIDADE BRASILEIRA
A história do ensino superior no Brasil tem sua gênese no período do império, quando
havia os Colégios Jesuítas que ministravam cursos de Filosofia e Teologia. Em 1808, com a
chegada de Dom João VI, surgiram cursos como os de Engenharia, Anatomia e Economia.
Nos anos subsequentes foram surgindo os cursos de Cirurgia, Medicina, Agricultura, Química
bem como Desenho Técnico, ressaltando que esses eram cursos isolados e não faziam parte de
uma ideia de Universidade, conforme descreve Saviani (2004).
Em 1827, surgiram as faculdades através de um Decreto criado por Dom Pedro I, fato
que possibilitou a instauração dos Cursos de Direito em São Paulo e outro em Olinda. Eram
de natureza pública, mantidos pelo Estado, e assim manteve-se até o final do império.
Naquele contexto, havia movimentos Positivistas e Liberais que lutavam pela desoficialização
do Ensino Livre e a posterior Reforma Leôncio de Carvalho em 1879, afirma Saviani (2004).
Nas primeiras décadas da República, o Estado não fomentou de forma impactante o Ensino
Superior, pelo contrário, nota-se um esfriamento.
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Já através de iniciativas privadas foram implantadas várias faculdades e o esboço de
universidades de origem particular, chamadas de universidades passageiras por Cunha (1986,
apud SAVIANI, 2004, p.4) sendo as Universidades do Paraná, Manaus e São Paulo. De
acordo com Saviani (2004) na década de 30, após a Revolução, o Estado retoma o
protagonismo e cria o Ministério da Educação e Saúde Pública que tratava sobre a
organização da Universidade do Rio de Janeiro, através do Estatuto de Universidades
Brasileiras. Com a junção da Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica, fundou-se a
primeira Universidade Segundo Saviani (2004) “Em 1942, no ensino secundário, existia uma
visão descrita no Decreto-lei 4244/ 42 que a educação era para “formar individualidades
condutoras” e o acesso ao Ensino Superior eram restritos às Elites.” No final da década de 40
e no decorrer da próxima década, ocorre afederalização das universidades. Processo que terá
continuação nas décadas de 60 e 70. Neste contexto, foram criadas cerca 20 universidades
públicas federais em todo o território brasileiro, afirma Saviani (2004), a sociedade que
alterava de padrão para urbano /industrial apresentava uma demanda de alunos que não
tinham vagas para ingressar no Ensino Superior, apesar de terem obtido nota para o ingresso.
Questão que levou esses alunos a iniciarem movimentos em busca do aumento do número de
vagas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.
O movimento cresceu e fortaleceu, originando a UNE (União Nacional dos Estudantes
que lutava pela reforma de base com ideologia nacionalista-desenvolvimentista). Com isso, a
questão da Universidade assumia uma dimensão de ordem social e política bem mais ampla,
tornando-se um dos componentes da crise que desembocou na queda do Governo João
Goulart e, posteriormente, instalação do Regime Militar. Afirma Saviani (2004) que o Regime
Militar iniciado em 1964, cerceando as manifestações, provocou um aguçamento pela
Reforma Universitária com a bandeira “mais verbas e mais vagas”, gerando pressões
populares para ampliação do número de vagas.
A Reforma Universitária, Lei 5540/68, responde a duas demandas contraditórias: a
primeira era a demanda dos estudantes, postulantes e professores que reivindicaram a abolição
de cátedra, a autonomia universitária, mais verbas e vagas para pesquisas, além de ampliar o
raio de ação; a segunda era constituída por grupos ligados ao Regime Militar que tinham
como objetivo aliar o Ensino Superior aos mecanismos de mercado e ao projeto político de
modernização em concordância com as solicitações do Capitalismo Internacional.
Portanto, na Reforma Universitária, houve resistência governamental e resultando “A
cassação de vário lideres acadêmicos que atuavam na ‘reforma’ e os exacerbados
antagonismos e preconceitos que caracterizaram esse período resultaram em deformações em
sua implantação”, conforme afirma Silva (2001). Na Reforma Universitária foram vetados
pelo Governo Federal, que estava sob a égide do Regime Militar, através do Decreto-Lei
n.464/69 primordialmente do que se referia a autonomia das universidades. Relata Saviani
(2004) que na ocasião houve uma abertura indiscriminada de escolas privadas isoladas e
autorizadas pelo Conselho Federal de Educação, não seguindo a regra disposta na Lei 5540
que estabelecia a organização universitária, e apenas como exceção estabelecimentos isolada.
Segundo Santos (2015, p.11) “Entre 1960 e 1980 o número de matriculas no ensino
superior passou de 93 mil para 1,3 milhão, crescimento de mais de 1000 %; no setor privado o
crescimento foi mais de 2000%.” A Constituição Federal de 1988 consagrou a autonomia
universitária, estabelecendo a indissociabilidade entre pesquisa e extensão universitária além
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do ingresso por concurso público e regime jurídico. As universidades passaram a ter dotação
orçamentária para exercício, plena autonomia e reivindicar a expansão de vagas públicas.
Tornou possível a criação e extinção de cursos e naquela expansão, a qualidade não era
objetivo primordial.
A partir da década de 90, iniciou-se o processo no qual a expansão das Universidades
Públicas, especialmente as Federais, mostrou-se inferior à expansão de instituições privadas.
A política educacional adotada no Governo de Fernando Henrique Cardoso evidenciou a
proposta formulada pelo MEC para o Plano Nacional de Educação apresentada em 1997,
discorre Saviani (2004). Em 1998, ocorreu a Conferência Mundial sobre Ensino Superior em
Paris. Segundo Lima (2013, p.86) que relata “O cerne da discussão foi a “inadequabilidade da
estrutura e funcionamento” da universidade frente ao mundo globalizado e em processo de
reestruturação econômica.”.
Na década de 1990, o ensino superior houve importante expansão, porém, trouxe
problemas em relação a sua eficácia e qualidade. Apresenta Silva (2001, p.274) [...] O número
de instituições cresceu de 918 para 1.097 com as universidades privadas aumentando de 40
para 83, e as públicas de 55 para 72. As 72 universidades públicas estão bem distribuídas
entre as cinco regiões, mas, das universidades privadas, 85% estão concentradas nas regiões
Sudeste e Sul. Entre as outras 942 instituições, há 39 como “centros universitários”, 74 como
“faculdades integradas”, 813 “faculdades” e 16 “centros de educação tecnológica.” Das 1.097
instituições, em média 37,3% localizam-se nas capitais dos estados e 62,7% no interior, mas
com grandes variações.
Importante enfatizar que a expansão e a privatização prosseguiram e ganharam força
após a implantação da LDBEN/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por
um lado, as classes baixas, composta por trabalhadores, anseiam por estar no Ensino Superior.
Somando-se a isso, o sistema capitalista, exercido pelas empresas, lança no mercado a
exigência de conhecimentos muito específicos e títulos para a empregabilidade da referida
classe. Por outro, o governo diminui os investimentos nas universidades públicas e, com o
dilema da demanda por mais vagas, acaba investindo na ampliação dessas, direcionando-as
para o sistema privado, com os projetos de inclusão social, tais como: ProUni e FIES. Dessa
forma, está colocada a regra de mercado, onde há um público requerendo uma vaga e, a
iniciativa privada ágil e competitiva, oferecendo um produto acessível financeiramente e com
a oferta dos cursos nos modelos que se encaixam para a classe trabalhadora.
CONCEITUANDO POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO SUPERIOR
Segundo Santos (2011, p. 3) a Universidade é um espaço complexo por que:
[...] ao mesmo tempo fortalece as relações sociais e é vanguarda no desenvolvimento
técnico-científico e informacional; retroalimenta a sociedade ao formar o homem
para o mundo do trabalho ao tempo em que é palco para discussão das questões
relacionadas à sua própria formação e à (con)formação da sociedade.

Nesse espaço múltiplo e singular, políticas afirmativas de acesso à educação superior
têm sido implantadas no Brasil, na primeira década do Século XXI, a partir das Universidades
Públicas, como uma tentativa de estabelecer igualdade de direitos e oportunidades para
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contribuir com a diminuição das desigualdades socioeconômicas no nosso País. Assim, as
primeiras iniciativas observadas tratam o assunto como ações reparadoras e consideram o
acesso por meio de cotas (percentagem) das vagas, aos cursos, destinadas exclusivamente a
candidatos de baixa renda, egressos de escolas públicas, de origem negra ou o oferecimento
de bônus (acréscimo) na pontuação em seus processos vestibulares. As Universidades
estavam exercendo, de alguma forma, a Autonomia para decidir sobre seus processos de
acesso por meio da implementação de políticas públicas diferenciadas ou de discriminação
positiva.
Na análise tradicional, as políticas públicas, segundo LaheraParada (2002, p. 01)
correspondem ao resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público e de
legitimidade governamental.
Tal concepção de políticas públicas tem um largo desenvolvimento em torno da ciência
política e administrativa. Pela visão tradicional de políticas públicas, ao Estado é designado
um papel principal. É como se as autoridades políticas e administrativas tivessem uma
posição excludente no tratamento dos problemas públicos e das problemáticas coletivas da
sociedade. A sociedade recorre a múltiplas formas de tratamento de seus problemas coletivos
e a natureza do político deve ser uma questão central.
Por outro lado, os avanços tecnológicos em informações e comunicações têm favorecido
uma nova concepção de políticas públicas e têm criado oportunidades para melhorar os
serviços públicos, permitir um melhor acesso às informações do setor público e aumentar a
participação cidadã. Também tem facilitado o manejo interno do governo. Assim, a reflexão
sobre o setor público está concentrada em seus fluxos de informações e - muito
superficialmente – sua institucionalidade também obriga a corresponder a tal natureza. Esta
ótica é o marco em que a ideia de políticas públicas tem adquirido sua atual proeminência.
Nesse contexto, a aplicabilidade da ciência pública deverá aumentar a participação da
ciência pública no setor público o que propiciará o aumento da sua eficiência e eficácia.
As políticas públicas são diferentes de outros instrumentos de uso habitual no setor
público, como as leis, metas ministeriais, práticas administrativas. Trata-se de conceitos
operativos distintos, cujo uso indiscriminado somente gera confusão.
Uma política pode muito bem ser projetado, passar pelo processo de aprovação sem
alterações e, ainda assim, ser completamente ineficaz se não for bem implementada e
aplicada, é o que sugere a ideia de qualidade da implementação e da aplicação efetiva. Isto
pode ocorrer devido à falta de burocracias capazes e independentes. Num grau importante, a
qualidade de implementação e da aplicação de políticas públicas dependerá da medida em que
formuladores de políticas do país tiverem incentivos e recursos para investir em suas
capacidades.
Considerar o interesse público significa avaliar o grau em que as políticas produzidas
por um dado sistema promovem o bem-estar geral e se assemelham a bens públicos (isto é,
consideram o interesse público) ou tendem a direcionar os benefícios privados para
determinados indivíduos, facções ou regiões sob a forma de projetos com benefícios
concentrados, subsídios ou brechas fiscais. Esta dimensão está estreitamente ligada à
desigualdade, em particular porque aqueles favorecidos por políticas de interesse privado
tendem a serem os membros da elite, que têm influência econômica e política para direcionar
as decisões políticas os seus favores.
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As políticas públicas, também consideradas como processos de comunicação, podem
ainda enfrentar diversos problemas como: formulação de políticas sem análises de suas
possibilidades, ações sem declarações, declarações sem ações, formulação de políticas sem
desenho claro de execução e a falta de análise da viabilidade de projetos.

A EXPANSÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
A expansão da educação superior faz parte do conjunto de metas acordadas entre o
governo brasileiro, Banco Mundial e FMI, resultando na implantação dos seguintes
programas: Programa Universidade para Todos (PROUNI); o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES); o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni).
Os anos 2000 marcam o período de implantação do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), adotando uma série de
medidas para retomar o crescimento do ensino superior público através do aumento da oferta
de vagas e criação de programas sociais que possibilitam a permanência dos discentes no
ensino superior. Após a implantação desse programa, inicia-se um processo de expansão da
estrutura física, acadêmica, pedagógica e institucionalização da pesquisa e pós-graduação
strictosensu na rede federal de educação superior. No entanto, as ações executadas não
correspondem à realidade das universidades que convivem com recursos limitados para o
desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão; ausência de concursos públicos para
ampliação do quadro docente; contratação temporária de profissionais para o exercício da
docência (professor substituto); os professores e técnicos administrativos são mal
remunerados; estrutura física/equipamentos precários; quantidades de bolsas insuficientes
para a pós-graduação stricto sensu, sobretudo nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, entre
outras.
A UAB foi criada por meio do Decreto n. 5.800/2006 com a finalidade de “[...] ampliar
e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por meio da educação à
distância”, para professores da educação básica, gestores e outros profissionais da educação
básica. No entanto, esta modalidade de ensino que utiliza metodologias e tecnológicas
inovadoras, passou a absorver uma demanda de trabalhadores que não conseguem se inserir
nas vagas das universidades públicas e IES privadas presenciais.
A partir de 2007, durante o segundo mandato do governo Lula, observa-se novas
configurações da expansão e mercantilização do ensino superior, dentre estas registra-se:
criação de redes de empresas por meio da compra e fusão de IES privadas do país (grandes
empresas nacionais e internacionais) e abertura de capitais nas bolsas de valores, favorecendo,
assim, a formação de oligopólios (CHAVES, 2010). No tocante a esse processo de fusão e
formação de oligopólios, as grandes empresas educacionais que monopolizam a oferta do
ensino superior são: Anhanguera Educacional S.A (sede em São Paulo); Estácio Participações
(sede no Rio de Janeiro); Kroton Educacional (sede em Minas Gerais) e o Sistema COC de
Educação e Comunicação-SEB S.A (com sede em São Paulo). O capital destas empresas
educacionais provém de grupos estrangeiros e de bancos de investimento norte-americanos.
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De acordo com Chaves (2010), um fator importante para a expansão destas empresas
educacionais é a abertura de capital na bolsa de valores que vai determinar a valorização do
capital necessário para adquirir e ampliar os imóveis e equipamentos, possibilitando assim,
baixar o preço das mensalidades no mercado. A matéria intitulada “Cartel na Educação”,
publicada no Jornal Brasil de Fato, em maio de 2013, relata a fusão dos grupos
educacionais Kroton e Anhanguera, que juntas “[...] serão a maior companhia do mundo no
setor de educação”, representando um total de “[...] 800 unidades de ensino superior e 810
escolas em todos os estados” do Brasil. Ainda segundo o referido jornal, esta fusão
entre Kroton e Anhanguera atingirá cerca de 15% dos alunos matriculados no ensino superior
privado do país, especialmente na modalidade de ensino a distância. A matéria ainda
apresenta que, das 2.365 Instituições de Ensino Superior no país, 2.081 são particulares e
apenas 284 são públicas. Essa expansão e mercantilização do ensino vêm sendo impulsionada,
segundo os especialistas, pela implantação dos Programas, como PROUNI e FIES.
(BENVENUTI, 2013).
Esses desdobramentos da “formação de cartel por grupos privados” na área educacional
intensifica o processo de mercantilização da educação, no Brasil, no qual se observa: a
ineficácia das políticas públicas de educação; a precarização do ensino; aceleração na
produção do conhecimento científico (produtivismo acadêmico); intensificação das condições
precárias de trabalho para o exercício da docência e a flexibilização dos contratos de trabalhos
(exemplo: processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos). Esses
aspectos favorecem a abertura de espaços à especulação do capital financeiro internacional,
que visa apenas o aumento dos lucros. O que está em jogo é o desenvolvimento de políticas
educacionais que assegurem a qualificação técnica e polivalente do trabalhador, em
conformidade com as exigências do mercado global e a acumulação do capital.
Diante do exposto, destaca-se que a Kroton15, entre o período de 2013 a 2014, se
constituiu na maior empresa educacional do mundo, pois concentra 130 campi de educação
presencial em 19 estados brasileiros, atingindo assim, mais de um milhão de alunos e
faturamento previsto de R$4,7 bilhões em 2014. Este “gigante da educação privada”
corresponde a 12% do mercado brasileiro, mas pretende, em 2015, atingir um crescimento de
10% na educação superior (presencial e a distância) e também um aumento de 10% na
educação básica. É importante frisar que a empresa educacional Kroton tem relação direta
com os programas governamentais FIES, PROUNI e PRONATEC e isso é acrescido na
margem de lucratividade desta.
Dessa forma, infere-se que a relação dessas empresas educacionais com o Estado
brasileiro é favorecida pela legislação brasileira na oferta dos serviços educacionais. Isso
resulta em valorização do capital destes “gigantes da educação” em detrimento da extinção de
IES privadas de menor porte (localizadas preferencialmente nos municípios dos Estados
brasileiros) e, principalmente, do sucateamento das IES públicas federais.
Para alguns pesquisadores (PEREIRA, 2007; LIMA, 2013 e CHAVES, 2010) as novas
configurações do ensino superior brasileiro estão alicerçadas nos seguintes aspectos: na
desnacionalização da educação, no estabelecimento de leis que favorecem a entrada do capital
privado especulativo, na formação de oligopólios das empresas educacionais, nas
condicionalidades impostas pelos organismos internacionais, na substituição das faculdades
integradas por centros universitários, centros de educação tecnológicos e faculdades
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tecnológicas. Além do sucateamento das IES públicas federais, na desvalorização do trabalho
docente e na lógica de qualificação da força de trabalho para atender as necessidades de
manutenção da acumulação do capital financeiro internacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar este trabalho, pode-se dizer que o Brasil ainda precisa desenvolver-se
muito em relação às obrigações de poder ofertar a educação de nível superior para um
contingente maior de sua população, em especial, aos que estão em idade de ingresso no
ensino superior. Para isso, a expansão do número de instituições torna-se uma necessidade
imediata.
Nota-se que a privatização do Ensino Superior ocorre desde a década de 1960, porém
com mais força nos dias de hoje. Com o avanço da privatização, a educação foi sendo tratada
cada vez mais como um produto e os alunos, como clientes. O financiamento estudantil
possui um preço elevado a uma boa parte da população, que precisa se desdobrar em trabalhar
,para pagar tal financiamento e assim consequentemente ,tendo pouco tempo de dedicação aos
estudos , fazendo parecer , que tal estimulo seja apenas para favorecer algumas instituições
privadas.
O compromisso da educação superior privatizada foge da essência de formação do
cidadão e do compromisso ético de formar um profissional habilitado para executar uma
função na sociedade, além de ser parte da sociedade e de se reconhecer como tal. Devemos
ressaltar que a produção de ciência no Brasil está totalmente ligada às universidades públicas,
e que as privatizadas, não tendo a pesquisa como foco, colaboram para que o país permaneça,
por exemplo no caso de patentes, muito aquém de seu desenvolvimento.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
THE PLAYFUL IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
EL JUGADOR EN LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
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RESUMO
Este artigo tem como finalidade apresentar a importância do lúdico para o desenvolvimento da criança
na Educação Infantil e como a escola e o professor, podem oferecer ao educando, condições
necessárias para o seu desenvolvimento se forem praticadas em ambientes adequados e como
profissionais capacitados e materiais adequados. Para este estudo foi utilizada a pesquisa bibliografia
coletando dados em publicações científicas sobre o tema. Apesar da importância do brincar para o
desenvolvimento infantil, muitas vezes ele está relacionado apenas à recreação e pretendemos mostrar
que o brincar pode ser utilizado como um recurso pedagógico por que auxiliar a criança em seu
desenvolvimento. A importância do brincar na educação infantil se torna evidente, pois é por meio do
brincar que o aluno se desenvolve e o professor por mediar atividades lúdicas na rotina diária dos
alunos tornando as experiências mais prazerosas e efetivas. O brincar é essencial para que a criança
resgate elementos de sua cultura e possibilidades de ampliar suas relações com seus pares e com os
adultos que a rodeiam.
Palavras-chave: Lúdico. Brincadeiras. Brinquedos. Educação. Educação Infantil.
ABSTRACT
This article aims to present the importance of playfulness for the child's development in Early
Childhood Education and how the school and the teacher can offer the student the necessary
conditions for their development if they are practiced in appropriate environments and as trained
professionals and appropriate materials. For this study, bibliography research was used, collecting data
in scientific publications on the subject. Despite the importance of playing for child development, it is
often related only to recreation and we intend to show that playing can be used as a pedagogical
resource because it helps children in their development. The importance of playing in early childhood
education becomes evident, as it is through playing that the student develops and the teacher for
mediating playful activities in the students' daily routine making the experiences more pleasurable and
effective. Playing is essential for the child to rescue elements of his culture and possibilities to expand
his relations with his peers and with the adults around him.
Keywords: Playful. Play. Toys. Education. Child Education.
ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo presentar la importancia de la alegría para el desarrollo del niño en
Educación Infantil y cómo la escuela y el docente pueden ofrecer al alumno las condiciones necesarias
para su desarrollo si se practican en ambientes adecuados y como profesionales capacitados y
materiales adecuados. Para este estudio se utilizó la investigación bibliográfica, recolectando datos en
publicaciones científicas sobre el tema. A pesar de la importancia que tiene el juego para el desarrollo
infantil, muchas veces se relaciona solo con la recreación y pretendemos mostrar que el juego se puede
utilizar como un recurso pedagógico porque ayuda a los niños en su desarrollo. La importancia del
juego en la educación infantil se hace evidente, ya que es a través del juego que el alumno se
desarrolla y el docente para mediar actividades lúdicas en la rutina diaria de los alumnos haciendo las
experiencias más placenteras y efectivas. El juego es fundamental para que el niño rescate elementos
de su cultura y posibilidades de ampliar sus relaciones con sus compañeros y con los adultos que le
rodean.
Palabras clave: Juguetón. Jugar. Juguetes. Educación. Educación Infantil.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como finalidade apresentar a importância do lúdico para o
desenvolvimento da criança na Educação Infantil e como a escola e o professor, podem
oferecer ao educando, condições necessárias para o seu desenvolvimento se forem praticadas
em ambientes adequados e como profissionais capacitados e materiais adequados.
Contextualizar o tema é importante, pois, o lúdico deve ser visto com uma ferramenta
contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não ser visto como algo fora do
contexto educacional (KISHIMOTO, 1998). Segundo Piaget (1973) a união da educação e a
ludicidade promove a concretização do aprendizado escolar. O professor precisa estar sempre
observando as habilidades desenvolvidas por elas, e as quais ainda precisam ser revistas e
estimuladas em sala de aula.
A importância do Brincar na Educação Infantil é um tema que demonstra a
importância do lúdico no ensino das crianças, pois o brincar permite à criança experimentar a
construir conhecimentos. Além de a criança aprender a dominar sentimentos e fazer
representações do mundo exterior e agir sobre o mesmo.
O brincar faz parte da vida do ser humano e para a criança, o brincar é a possibilidade
de demonstrar seus conhecimentos. Dessa forma, o brincar na educação infantil está ligado às
vivências da criança e sua percepção de mundo. A criança se espelha no adulto e acaba
reproduzindo suas percepções de mundo através de brincadeiras de imitação, por isso o
professor deve observar a criança em suas atividades lúdicas auxiliando-a em seu
desenvolvimento.
Para este estudo foi utilizada a pesquisa bibliografia coletando dados em publicações
científicas sobre o tema. Apesar da importância do brincar para o desenvolvimento infantil,
muitas vezes ele está relacionado apenas à recreação e pretendemos mostrar que o brincar
pode ser utilizado como um recurso pedagógico por que auxiliar a criança em seu
desenvolvimento.
O professor como agente de transformação e atentos aos novos métodos de
ensinamentos e de aprendizagem deve sempre incentivar seus educandos a aprender mais e da
melhor forma possível com brincadeiras lúdicas oportunizando diversão e aprendizado. As
brincadeiras lúdicas selecionadas pelo professor devem proporcionar aprendizado e prazer.
Para o educando é importante brincar para que se desenvolva construindo uma identidade
confiança, porém, para que as brincadeiras sejam efetivadas como promotora desse
conhecimento precisa ser usada no momento certo, com objetivo apropriado.
Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral:
Reconhecer a importância das atividades lúdicas no processo de ensino aprendizagem das
crianças de educação infantil, além de compreender o desenvolvimento cognitivo, social,
emocional e cultural da criança.

E como objetivos específicos:
Reconhecer a brincadeira como uma importante atividade que estimula o desenvolvimento
das crianças de educação infantil em seu processo de ensino aprendizagem. Compreender
como as regras das brincadeiras favorecem no desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das
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crianças de educação infantil. Entender que o brincar faz parte do dia a dia da criança e se
inicia no ambiente familiar.
Para a elaboração do trabalho foi feita uma revisão literária através da pesquisa
bibliográfica baseada principalmente em publicações de diversos autores da área como
Kishimoto (2011),
Cravo (2009), Friedmann (1998), Fogaça o Junior (2009), entre outros para
demonstrar que o brincar é um recurso essencial para o professor observar os conhecimentos
prévios dos alunos e as suas necessidades para elaborar um trabalho que promova o
desenvolvimento pleno de seus alunos.
No primeiro capitulo faz um referencial sobre a educação infantil e o brincar e a
oportunidade que proporciona para a criança ter um desenvolvimento de forma plena se os
professores utilizarem como um recurso para auxiliar os alunos na construção de
conhecimentos, no segundo capitulo buscou-se analisar as diferenças entre jogo, brinquedo e
brincadeiras e o que determina cada modalidade.
Por fim, no terceiro capítulo foi compreendido o papel do professor em atividades
lúdicas.
A EDUCAÇÃO INFANTIL E O BRINCAR
A criança é um ser social e histórico que possui uma cultura. Essa cultura engloba valores e
conhecimentos adquiridos no seio familiar e com as pessoas de seu convívio. Ao ingressar à
escola, a criança leva consigo seus conhecimentos, ou seja, conhecimentos prévios que
necessitam de estruturação e aprimoramento.
A criança tem a oportunidade de se desenvolver de forma plena na escola de educação
infantil, pois a educação infantil é uma etapa da educação básica que oferece condições para
que aprendizagens ocorram.
Na instituição de educação infantil, pode oferecer às crianças condições para as
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações
pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante
ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira
integrada no processo de desenvolvimento infantil. (BRASIL, vol. 1, 1998, p. 23).

A educação infantil oferece atendimento a crianças de zero a cinco anos com atividades que
promovem o desenvolvimento das crianças e este pode se tornar mais efetivo se os
professores utilizarem o brincar como um recurso para auxiliar os alunos à construção de
conhecimentos, porque o brincar:
(...) contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos do adulto, no
âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar
transformam-no em um espaço singular de constituição infantil. (BRASIL, vol. 1,
1998, p. 27).

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI – (1998) esclarece que é
por meio das brincadeiras que as crianças expressam seus conhecimentos prévios, porque elas
demonstram o que sofrem sem se preocupar se estão sendo observadas. Essas brincadeiras
exigem que a criança possua uma independência para escolher do que vai brincar e com quem
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vai brincar. Além das brincadeiras proporcionarem a vivência em situações imaginárias
levando-os compreensão de mundo.
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas,
as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe
são importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um
espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma
compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos
conhecimentos. (BRASIL, vol. 1, 1998, p. 28).

Segundo o RCNEI (1998) o brincar pode ser agrupado em três modalidades, brincar de fazde-conta, brincar com materiais de construção e brincar com regras. No entanto, o faz-deconta é que dá origem aos outros brincarem, promovendo a ampliação dos conhecimentos
infantis. Nesse sentido, RAU (2011, p. 52) acrescenta que a brincadeira infantil possibilita à
criança a:
(...) imitação de diferentes papéis, comumente de seu cotidiano, ação que facilita a
expressão de sentimentos e relações que estabelece coma s pessoas do seu meio. A
imitação também é um elemento que garante à criança experimentar atitudes que, se
fossem realizadas de forma verdadeira, muitas vezes poderiam colocá-la em situação
de risco, como nas brincadeiras de cozinhar, dirigir, consertar móveis e aparelhos
eletrônicos. Quando brincar de faz de conta, a criança age e enfrenta desafios,
organiza o pensamento e elaboram suas regras, o que facilita a transposição do
mundo adulto para o seu universo.

As brincadeiras possibilitam ao professor verificar o desenvolvimento das crianças,
enquanto elas brincam. Para Friedmann (1998), a brincadeira livre é diferente da brincadeira
com planejamento, isto é, na brincadeira livre o professor tem a oportunidade de observar a
criança e registrar suas capacidades de uso de linguagens sociais e afetivas. Já a brincadeira
com planejamento é uma forma de o professor mediar o processo de construção do
conhecimento.
O RCNEI (1998) esclarece que o professor pode organizar situações lúdicas
oferecendo à criança materiais para ela brincar, enriquecendo, assim, suas competências
criativas e imaginativas, porque por meio da brincadeira a criança elabora formas de convívio
social, sua independência e conhecimentos.
A brincadeira é uma atividade livre, mas é uma criação da cultura que promove a
aprendizagem através das interações e do convívio com os outros.
As brincadeiras tradicionais (...), são elementos que perpetuam a manifestação livre
e espontânea da cultura popular e têm por objetivo estimular diferentes formas de
relações sociais e o prazer de brincar. (RAU, 2011, p. 53).

O brincar é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da autonomia e da
identidade, além de desenvolver a atenção, a imaginação, a memória e a interação social.
(...) além de desenvolver habilidades importantes como a atenção, a imitação, a
memória e a imaginação, o aluno também amadurece a capacidade de socialização
por meio da interação e da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais.
(PELLEGRINI; MARANGON, 2002, p. 6A).
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O RCNEI (1998) acrescenta que o brincar envolve situações em que a criança
expressa o que sente e sua percepção de mundo. Deste modo, elaborar atividades de
observação de como as crianças brincam pode promover ao professor conhecer seu aluno e
suas necessidades, além de levar a criança a construir um conhecimento eficaz e prazerosa.
O professor deve oferecer atividades lúdicas para que as crianças se sintam motivadas em
construir conhecimentos e a participarem da cultura na sociedade.
(...) através do prazer, o brincar possibilita à criança a vivência de sua faixa etária e
ainda contribui de modo significativo, para sua formação como ser realmente
humano, participante da cultura da sociedade em que vive, e não apenas como mero
indivíduo requerido pelos padrões de “produtividade social”. (MARCELLINO,
2005, p. 72).

Enfim, Batista (2007) esclarece que a criança necessita ter assegurado na educação
infantil, o espaço e o tempo para vivenciar atividades lúdicas de forma intensa, promovendo
assim uma formação da criatividade, e da participação cultural. No entanto, a existência de
um ambiente acolhedor que promove a autoestima e a confiança nem sempre é um ambiente
livre de disputas, divergências e conflitos presentes nas interações sociais, por isso a
mediação do professor é essencial para o estabelecimento da segurança buscando soluções
para as dificuldades na convivência entre as crianças.
As atividades lúdicas promovem o desenvolvimento da criança, além de possibilitarem
formas de expressão e seus sentimentos, conhecimentos prévios e sua cultura. O brincar é
parte da existência do ser humano e deve ser utilizado como um recurso para promover o
desenvolvimento infantil.
O jogo quando utilizado de forma pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem, busca o desenvolvimento infantil e sua utilização reside no fato de
este contemplar várias formas de representação da criança, pois por mais que o jogo
possibilita uma ação livre da criança, está sempre traz consigo valores culturais e ela
joga e brinca com o que dispõe na sua cultura e no meio em que vive, tanto no que
diz respeito aos temas das brincadeiras quanto aos materiais disponíveis. (FOGAÇA
JUNIOR, 2009, p. 139).

O brincar com brinquedos leva a criança a evocar suas lembranças, por isso, segundo Velasco
(1996), os brinquedos são mágicos passando de geração em geração promovendo o encantamento em
crianças e adultos. Além de ser uma oportunidade de desenvolvimento, por proporcionar à descoberta,
à experimentação, à invenção e à tradução da realidade infantil suavizando as relações entre crianças e
adultos.

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRAS
Ao falarmos de jogo, brinquedo e brincadeira faz-se necessário apresentar as diferenças entre
eles. Para KISHIMOTO (2011) o jogo não possui uma clara definição, porque é uma palavra
que pode ser compreendida de forma diferente porque está relacionada a quem a interpreta,
tendo assim várias definições. Os jogos possuem alguns significados, como: jogos de advinha,
jogos de animais ou amarelinha, quebra-cabeça, dentre outros. Estes significados apontam
níveis de diferenciação, a saber:
1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social;
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2. Um sistema de regras;
3. Um objeto. (KISHIMOTO, 2011, p. 18).
O primeiro nível, o sentido do jogo está ligado à linguagem do contexto social,
assumindo a imagem e o sentido que a sociedade lhe atribui.
Se o arco e a flecha hoje aparecem como brinquedos, em certas culturas indígenas
representavam instrumentos para a arte da caça e da pesca. Em tempos passados, o
jogo era visto como inútil, como coisa não-séria. Já nos tempos do Romantismo, o
jogo aparece como algo sério e destinado a educar a criança. (KISHIMOTO, 2011,
p. 19).

No segundo nível, o jogo é um sistema de regras, porque ele possui uma estrutura sequencial
que determina sua modalidade.
O xadrez tem regras explícitas diferentes do jogo de damas, loto ou trilha. São as
regras do jogo que distinguem, por exemplo, jogar buraco ou tranca, usando o
mesmo objeto, o baralho. Tais estruturas sequenciais de regras permitem diferenciar
cada jogo, permitindo superposição com a situação lúdica, ou seja, quando alguém
joga, está executando as regras do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma
atividade lúdica. (KISHIMOTO, 2011, p. 20).

O terceiro nível, o jogo torna-se um objeto que se materializa sob uma forma possuindo partes
integrantes para sua aplicação.
O xadrez materializa-se no tabuleiro e nas peças que podem ser fabricadas com
papelão, madeira, plástico, pedra ou metais. O pião, confeccionando de madeiras,
casca de fruta ou plástico, representa o objeto empregado na brincadeira de rodar
pião. (KISHIMOTO, 2011, p. 20).

O jogo exercita os aspectos afetivo, cognitivo e social, podendo ser classificado como:
KISHIMOTO (2011, p. 20 e 21) esclarece que o brinquedo se difere do jogo por ele supor
uma relação íntima com a criança, isto é, o brinquedo não possui um sistema de regras para
ser utilizado.
O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que existe no
cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos
dos brinquedos é dar à criança um substituto dos jogos reais, para que possa
manipulá-los.

Fogaça Junior (2009) acrescenta que o brinquedo pode ter vários significados para a criança e
ser uma forma dela se expressar. O brincar leva a criança a se desenvolver e a contribuir com
a sua realidade.
(...) como a criança brinca com os conhecimentos de arrastar, andar, pegar, entre
outros e quando aprende a representá-los mentalmente, passa a jogar com eles, pois
com o jogo, no qual a brincadeira está inserida, as representações mentais, que são
construídas pelo sujeito, vão se desenvolvendo e construindo a realidade do mesmo.
(FOGAÇA JUNIOR, 2009, p. 116).

Batista (2007) afirma que a Educação Infantil possibilita a formação pessoal e social da
criança e para que este desenvolvimento ocorra é necessário que o professor elabore uma
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proposta educativa que leve em consideração as formas de sentir, pensar e agir da criança.
Nesse sentido, o brincar promove as oportunidades da criança de:

- de praticar, escolher, perseverar, imitar, imaginar, dominar, adquirir competência e
confianças;
- de adquirir novos conhecimentos, habilidades, pensamentos e entendimentos
coerentes e lógicos;
- de criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, pensar,
memorizar e lembrar;
- de comunicar, questionar, interagir com os outros e ser parte de uma experiência
social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a autodisciplina são vitais;
- de conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as limitações
pessoais; e
- de ser ativo dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o
desenvolvimento de normas e valores sociais. (MOYLES, 1989, p. 36).

O brincar pode ser livre ou dirigido. No brincar livre, a criança explora a situação, levando-a a
aquisição de um conhecimento. No brincar dirigido à criança passa a dominar esta área.
Por meio do brincar livre, exploratório, as crianças aprendem alguma coisa sobre
situações, pessoas, atitudes e respostas, materiais, propriedades, texturas, estruturas,
atributos visuais, auditivos e anestésicos. Por meio do brincar dirigido, elas têm
outra dimensão e uma nova variedade de possibilidades estendendo-se a um relativo
domínio dentro daquela área ou atividade. Por meio do brincar livre subsequente e
ampliado, as crianças provavelmente serão capazes de aumentar, enriquecer e
manifestar sua aprendizagem. (MOYLES, 1989, p. 32).

Moyles (1989) ainda esclarece que a qualidade do brincar de uma criança depende de inúmeras
variáveis e do valor que a criança atribui a elas.

O PROFESSOR E AS ATIVIDADES LÚDICAS
O processo de aprendizagem de uma criança deve ser transformado em algo
prazeroso, por isso o brincar deve estar englobado nas atividades que o professor aplica,
porque a aprendizagem precisa se transformar:
(...) em um momento de prazer e alegria através das brincadeiras que contribuem
para a formação do caráter da criança e para criar oportunidades que convidem à
comunicação, à troca e ao envolvimento com o outro, criando oportunidades para o
educador ouvir e acolher as crianças. (CRAVO, 2009, p. 20).

Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados como um recurso que auxilia o professor no
processo de construção do conhecimento.
O jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento ou brincadeira para desgastar
energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e
moral. Para Piaget (1967), o jogo é a construção do conhecimento, principalmente,
nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças,
desde pequeno, estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de
casualidade, chegando a representação e, finalmente, a lógica. (KISHIMOTO, 2011,
p. 106 e 107).
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Entretanto, a elaboração de atividades com jogos necessita que o professor considere
objetivos lúdicos:
Propor regras, em vez de impô-las; assim a criança terá possibilidade de elaborá-las,
o que envolve tomar decisões, que é uma atividade política. A criança se desenvolve
social e politicamente, envolvendo-se numa legislação. Dar oportunidades às
crianças de participar na elaboração das leis. Assim elas têm possibilidade de
questionar valores morais. Os jogos em grupo dão inúmeras chances para se
elaborarem regras, ver seus efeitos, modificando-os e comparando para ver o que
acontece. (FRIEDMANN, 1998, p. 74).

Os jogos tradicionais podem ser utilizados como recurso pedagógico pelo professor
para auxiliar no desenvolvimento das crianças em sala de aula ou outros espaços físicos.
RAU (2011) acrescenta que o brincar como recurso pedagógico pode ser significativo no
sentido de levar as crianças a se conscientizarem sobre os conhecimentos sociais que estão se
desenvolvendo durante a brincadeira ou jogo.
Nesse sentido, é necessário que o professor possua conhecimentos sobre as áreas de
desenvolvimento e aprendizagem como a afetiva, a social, da linguagem e a neuro-sensório
motora.
As áreas afetiva e social interligadas à neuro-sensório-motora abordam a relação da
criança com o meio, destacando seus sentimentos em relação à família, à escola e a
todos os ambientes em que está inserida. São vários os condicionantes, desde a
cultura, o perfil socioeconômico, os valores sociais, religiosos, etc. Considerando
que a atividade define relações conflituosas nas famílias, a escola muitas vezes vem
a ser um palco para a expressão de sentimentos de inferioridade, violência, falta de
diálogo, entre tantas dificuldades existentes na sociedade. (RAU, 2011, p. 113).

Enfim, RAU (11) esclarece que é na Educação Infantil que a criança tem a
oportunidade de aprender através da brincadeira contribuindo assim, para a sua formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância do Brincar na Educação Infantil mostra como o brincar é essencial para
o desenvolvimento da criança que passa a interagir com brinquedos ou com outras crianças
demonstrando seus conhecimentos de mundo e suas expressões.
O brincar pode ser livre ou dirigido e cabe ao professor de educação infantil observar as
crianças enquanto elas brincam para conhecer seu aluno e poder realizar intervenções no seu
processo de aprendizagem.
Dessa forma, a importância do brincar na educação infantil se torna evidente, pois é
por meio do brincar que o aluno se desenvolve e o professor por mediar atividades lúdicas na
rotina diária dos alunos tornando as experiências mais prazerosas e efetivas.
O brincar é essencial para que a criança resgate elementos de sua cultura e
possibilidades de ampliar suas relações com seus pares e com os adultos que a rodeiam.
No entanto, é necessário que o professor tenha claro que as atividades lúdicas não podem ser
utilizadas como uma atividade meramente recreativa, porque é por meio de atividades lúdicas
que a criança constrói seu conhecimento.
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A criança possui diferentes formas de brincar e estas precisam ser observadas pelo
professor, pois quando a criança brinca ela expressa seus conhecimentos de mundo e
demonstra suas necessidades proporcionando ao professor conhecimentos sobre o seu
desenvolvimento.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
PLAYING IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS
JUGANDO EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Adam Benedito do Carmo Sousa
SOUSA, Adam Benedito do Carmo. O lúdico no processo de desenvolvimento de crianças com
necessidades especiais. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 93-99,
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RESUMO
O presente artigo visa discutir o significado do brinquedo e do jogo como ferramenta metodológica
dentro do processo de inclusão de crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Com
isso, faz-se necessário identificar a relevância do ato de brincar para estas crianças em seus diferentes
aspectos psicológicos na qual, evidencia vantagem para o seu desenvolvimento social, físico,
emocional e educacional. Ao se desenvolver, a criança por diferentes transições e, a brincadeira é
essencial. Pois, através dela, adquire-se a experiência para o desenvolvimento motor, sensorial,
cognitivo, afetivo e cultural. O ato de brincar facilita o processo e ensino e aprendizagem, uma vez
que, é por meio dele que a criança explora o ambiente, seu corpo e de suas capacidades. O ato de
brincar auxilia no desenvolvimento da criança com NEE e, através dele, lembra-se que ela é uma
criança com a capacidade de realizar todas as coisas de se sinta pronta. Desse modo, a aprendizagem
tem um caráter social, se constituindo na medida em que a criança interage com seu contexto cultural,
em movimento dialético buscando apreender um ensino de qualidade com intuito de socializar o
conhecimento acumulado historicamente.
Palavras-chave: Lúdico. Metodologia. Desenvolvimento. Aprendizagem.
ABSTRACT
This article aims to discuss the meaning of toys and games as a methodological tool within the process
of inclusion of children with Special Educational Needs (SEN). Thus, it is necessary to identify the
relevance of the act of playing for these children in their different psychological aspects, which is an
evident advantage for their social, physical, emotional and educational development. When
developing, the child goes through different transitions and play is essential. Because, through it, the
experience for motor, sensory, cognitive, affective and cultural development is acquired. The act of
playing facilitates the process of teaching and learning, since it is through it that the child explores the
environment, its body and its capabilities. The act of playing helps in the development of a child with
SEN and, through it, it is remembered that she is a child with the ability to do all things to feel ready.
Thus, learning has a social character, being constituted as the child interacts with their cultural context,
in a dialectical movement seeking to apprehend quality teaching in order to socialize the historically
accumulated knowledge.
Keywords: Playful. Methodology. Development. Learning.
ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo discutir el significado de los juguetes y juegos como herramienta
metodológica dentro del proceso de inclusión de niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Así, es necesario identificar la relevancia del acto de jugar para estos niños en sus diferentes aspectos
psicológicos en los que se evidencia una ventaja evidente para su desarrollo social, físico, emocional y
educativo. Al desarrollarse, el niño pasa por diferentes transiciones y el juego es fundamental. Porque
a través de ella se adquiere la experiencia para el desarrollo motor, sensorial, cognitivo, afectivo y
cultural. El acto de jugar facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es a través de él que el
niño explora el entorno, su cuerpo y sus capacidades. El acto de jugar ayuda en el desarrollo de un
niño con NEE y, a través de él, se recuerda que es un niño con la capacidad de hacer todo para sentirse
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preparado. Así, el aprendizaje tiene un carácter social, constituyéndose en la interacción del niño con
su contexto cultural, en un movimiento dialéctico que busca aprehender la enseñanza de calidad para
socializar los conocimientos históricamente acumulados.
Palabras-clave: Juguetón. Metodología. Desarrollo. Aprendiendo.

INTRODUÇÃO
O presente artigo visou demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica a
importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de crianças com NEE. Destaca-se
que, se faz necessário discutir o ato de brincar e seu envolvimento com a aprendizagem,
devendo ser utilizado não apenas como recreação ou diversão como boa parte das pessoas
leigas na área defendem, mas sim como um recurso metodológico em busca de uma melhor
aprendizagem.
O ato de brincar é caracterizado como uma atividade fundamental para o
desenvolvimento educacional da criança. Pois, é brincando que o aluno tem a oportunidade de
exercitar funções sociais e psicológicas, experimentando novos desafios e conhecendo o
mundo de maneira espontânea natural, não só por meio da imaginação, mas com foco na
aprendizagem.
É comum às pessoas conceituarem a brincadeira e o jogo como uma atividade
voluntária, como fonte de divertimento e alegria, dissocia da sua importância pedagógica.
Sobre a importância do jogo para o desenvolvimento da criança, ao jogar, a criança se sente
livre de avaliações, criando um clima de liberdade, propício à aprendizagem plena,
estimulando a descoberta, interesse, e a reflexão do que descobriu.
O jogo inicia-se através da exploração do corpóreo, isso inclui a possibilidade de
brincar com a imaginação e com o próprio corpo. A criança com deficiência física, devido ao
déficit motor, encontra poucas oportunidades em participar de brincadeiras e jogos, pois o seu
corpo, por vezes, não funciona como um recurso inicial e, por meio das brincadeiras e jogos
ela se torna capaz de imaginar todas as coisas que, por vezes, a vida real e sua necessidade
corporal a impede de realizar. Daí a importância de torná-la eixo da formação de familiares e
educadores (ANTUNES, 1998).
Para a produção desse artigo foram utilizadas pesquisas bibliográficas. Segundo Vergara
(2007), a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material
publicado em revista, livros, jornais, revistas e redes eletrônicas. Em busca de aprofundar
cada vez mais conceitos corriqueiros, para que os mesmos fossem fundamentados em teorias
concretas e baseados em autores conhecedores da temática abordada. Dando-nos assim um
suporte teórico para a defesa daquilo que se foi abordado. Assim, o processo de montagem do
banco de dados teve como base principal as obras de Vygotsky (2002), Winnicott (1995) e
Vasconcelos (2016). Os textos foram analisados e serviram de base para a estruturação do
presente texto.
Diante da revisão da problemática, surgi o seguinte questionamento: Qual o significado
do brinquedo e do jogo como ferramenta metodológica dentro do processo de inclusão de
crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) A resposta a tal questionamento,
será abordada no decorrer da pesquisa.
A pesquisa se apresenta em três seções, a saber: Historicidade do Lúdico; O Lúdico
utilizado como ferramenta metodológica e O Lúdico como protagonista no processo de
aprendizagem e inclusão.
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HISTORICIDADE DO LÚDICO
A palavra lúdico vem do latim “ludus” que significa brincar. O lúdico é uma
experiência de plenitude que possibilita a vivencia de todos os atos da criança. Entende-se
que, a ludicidade é um estágio de inteireza, algo pleno, pois possibilita que a criança tenha
prazer em diferentes estados da sua vida e, para que isso se efetive, precisa-se de apoio da
família (LUCKESI, 2000; SILVA et al 2017).
Segundo Silva (2016), o ser humano sempre buscou construir novos conhecimentos e
isso ocorre através do ato de experimentar, tocar, observar. É o jogo de conhecimentos onde
praticamente, tudo é possível, pois, o lúdico está presente em toda vida humana e caracteriza
algo espontâneo e natural. Além disso, “a infância é a idade das brincadeiras das
criatividades, por isso podemos acreditar que por meio delas que as crianças se satisfazem em
grande parte de seus desejos.” (LIRAS, 2019).
As atividades de cunho lúdicas têm uma influência positiva sobre a criança, pois
facilita vários tipos de progressos na sua personalidade, a saber: psicológica, intelectuais e
morais. O lúdico é um instrumento capaz de transmitir formulações necessárias a formação da
criança em todas as áreas carentes de atenção, podendo ir muito além de uma brincadeira
simples com funções afetivas, tornando um modelo de modificação de pensamento (LIRA,
2019).
A cultura lúdica nos reporta a uma vasta rede de significados, onde sua trajetória teve
sua origem na pedagogia e na filosofia, perpassando por temas de interesse da psicologia
infantil onde, irá buscar respostas sobre o brincar no desenvolvimento da criança (PIAGTE,
1973; ROCHA, 2005; VASCONCELOS, 2016 e WALLON, 1986).
O lúdico é conhecido popularmente como um instrumento em que a criança, apenas,
possa passar o tempo. Porém, através da observação, pode-se constatar que o jogo está
presente em diversas culturas, representando uma característica que é natural do homem.
Além disso, os animais também brincam, logo, o jogo pode ter um sentido biológico (LIRA,
2019; SILVA, 2016; VYGOTSKY, 2001).
Durante o processo de desenvolvimento de uma criança, o brincar irá passar por
diversas fazes, onde os conteúdos dessas brincadeiras iram de acordo que ela tem de mundo,
das necessidades de agir, dos objetos humanos e das circunstancias que as cercam
(VYGOTSKY, 2001). É brincando que as crianças aprendem, o ensino lúdico está
intrinsicamente ligado a educação infantil, logo, se torna uma porta para a aprendizagem,
onde os mesmos aprendem de forma alegre e divertida (LIRA, 2019).
Ao brincar e jogar, muitos aspectos são estimulados, aperfeiçoados e desenvolvidos
em uma criança. A memorização, cooperação, criatividade, aspectos físicos e sociais
são responsáveis por estimular a socialização e o processo de desenvolvimento que
vem sendo construído durante o percurso que a aprendizagem conduz. Logo, a
criança aprende a agir dentro da esfera cognitiva, dependendo tendências internas e
de motivações (VYGOTSKY, 1991).

O LÚDICO UTILIZADO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICO
O jogo desempenha um papel importante na formação do da criança. Pois, o jogo não
é apenas uma atividade inata, mas o mesmo decorre de relações sociais, logo, está carregada
de significados e, varia de acordo com a cultura e o tempo na qual a sua cultura está inserida.
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No brincar, a criança vai além do comportamento habitual de sua idade, o ato de brincar, cria
uma Zona de Desenvolvimento Proximal em um campo de transição propício a mediar a ação
da criança com objetos concretos e suas relações com significados (SILVA, 2016;
VYGOTSKY, 2002).
O jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que, encontra-se dentro de um
contexto social, constituído por um sistema de regras e formado por um objeto simbólico que
designa um fenômeno. Logo, permite ao aluno a identificação de um sistema de regras que,
permite-lhe uma estrutura que especifica a sua moralidade (WADSWORTH, 1984).
Segundo Carvalho, Pedrosa e Rossetti Ferreira (2012) a brincadeira propicia uma melhor
qualidade de vida em qualquer idade, logo a sua prática é se suma importância. Ainda, o jogo
pode e deve ser considerado um fenômeno psicológico e sociológico, pois implica na
presença de um que não é material e sim o sentimento em sua essência elemento, uma vez que
está implícito o sentido (HUIZINGA, 2000; WINNICOTT, 1995).
Pacheco e Garcez (2012), as formas como são executadas as brincadeiras propõe a
criatividade e, com isso, facilita a sua adaptação a novas situações novas, ajudando na
participação e no entrosamento dessas crianças em trabalho de grupos e a aceitação das
limitações e possibilidades de ir além (VASCONCELOS, 2016).
O Lúdico nos remete a valores específicos em todas as fases da vida humana. Assim,
na idade infantil e na adolescência a finalidade é essencialmente pedagógica. A criança
propõe uma resistência à escola e ao ensino, porque a instituição de ensino não é lúdica, não é
prazerosa (SANTOS, 1998).
O lúdico cria e recria um mundo de fantasia, alegria e prazer, pois os “professores ou pais
pensam que o brincar inseridos no meio escolar e um simples passatempo, mas considerando
as palavras de Winnicott percebe-se que o brincar e algo indispensável para a vida das
crianças” (LIRA, 2019 p. 16).
O ato de brincar possibilita uma interação do corpo com meio na qual está inserida,
ocasionando uma mediação que como consequência uma aprendizagem plena. Desse modo,
compreender-se a relevância do ato de brincar, para uma criança, seu jogo corresponde seus
interesses e sua idade, dando um sentindo importante por propiciar tanto suas qualidades
como seus hábitos mais importantes (VASCONCELOS, 2016).
O lúdico quando imbricado com a questão pedagógico, obrigada “o jogo a diversificar
de forma ilimitada a coordenação social de seus movimentos e lhes ensina flexibilidade,
plasticidade e aptidão criativa como nenhum outro âmbito da educação” (VIGOTSKI, 2003,
p. 106). Ainda, o jogo com regras bem determinadas oferece ao aluno a possibilidade de
socialização, da forma natural de trabalho, expressão do prazer, além de ser uma preparação
para a vida.
Para melhor entender a ligação entre a ludicidade e o processo de Ensino
Aprendizagem, Leão (2011) explica que o processo pedagógico busca a dinâmica entre o
pensar, sentir, o agir. Promovendo a interação entre pratica e o saber, relacionados à
sociedade, à história, e às culturas, possibilitando uma relação ensino/aprendizagem de forma
efetiva.
Os professores, por vezes, não utilizam jogos ou as brincadeiras, por acharam que não
há seriedade nesses instrumentos, pois acreditam que as contribuições do lúdico são mínimas.
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Essas características lúdicas encontram algumas resistências, quer nos
relacionamentos, quer na proposta das atividades por parte de alguns educadores que
encontram enorme dificuldade em estabelecer esta relação com o “corpo” e com o
“brincar”, talvez com receio de que seu papel seja confundido e que este tipo de
aprendizagem leve a confusão e a indisciplina. O lúdico não pode continuar sendo
visto como entrave para o saber. A serenidade valorizada como forma de facilitar a
aprendizagem não pode ser confundida com rigidez, mesmice e sisudez (FERLIN,
2009, p. 15).

A criança com NEE necessita de mediações que sejam adequadas as suas
necessidades. Ainda, a metodologia do professor é o principal meio condutor para que o aluno
alcance ou desenvolva seu nível real e chegar ao nível potencial, mas para que isso ocorra, é
necessário que o professor possa adaptar os seus métodos e, utilize aquilo que o aluno com
NEE já consiga brincar, através disso, ocorrerá o desenvolvimento e a aprendizagem efetiva
(VASCONCELOS, 2016).
As crianças com NEE aprendem sim, tudo vai depender da forma como vai ser
ensinada e, com isso, a brincadeira ganha destaque, pois ela vai garantir que a aprendizagem
seja um sistema integrador que garanta a essa criança com deficiência seja integrada
sensorialmente, socialmente e cognitivamente (VASCONCELOS, 2016).
[...] Essas brincadeiras são imitadas ou reinterpretadas pelas crianças. Isso varia em
função dos diferentes estímulos, interesses e necessidades de cada grupo cultural de
crianças. Assim, as brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico cultural,
traduzindo valores, costumes, formas de pensamento e ensinamentos
(FRIEDMANN, 1998, p. 30).

É relevante que o professor planeje suas atividades pedagógicas de forma lúdica e que
participe e interaja ativamente com o aluno com NEE, assim como valorizar sua metodologia.
Além disso, é imperativo que o professor possa elaborar métodos do nível de
desenvolvimento de seus alunos com foco na melhoria do estímulo de suas capacidades. As
brincadeiras devem ser construídas respeitando as particularidades, valores, cultura sem a
necessidade de excluir ninguém, por ser diferente ou deficiente.
O LÚDICO COMO PROTAGONISTA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E
INCLUSÃO
É imperativo que o lúdico encontre seu lugar na aprendizagem, pois é através desta
que a prática que o aluno busca conhecimento por meio do corpo, com autonomia e com
resgate de experiência pessoas, incrementando sua cultura e a procura por soluções diante de
problemas (VASCONCELOS, 2016).
As atividades lúdicas propiciam uma aprendizagem significativa para a criança com
deficiência, assim como o prazer a socialização, o senso crítico, o respeito, a individualidade e
o coletivo. Com isso, a criança estará aprendendo ao seu ritmo, pois a criança estará
aprendendo no seu ritmo, elaborando regras, criando hipóteses, auxiliando não só a si, mas
seus colegas a partir das interações sociais (VASCONCELOS, 2016).
Para Alves (1987, p. 22) “O lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do aqui e do
agora, não prepara para o futuro inexistente. Sendo o hoje a semente de qual germinará o
amanhã, podemos dizer que o lúdico favorece a utopia, a construção do futuro” (...). Logo, o
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brinquedo, os jogos, o lúdico são um auxílio no desenvolvimento real da criança a preparando
para alcançar um nível futuro, a saber: o nível de desenvolvimento potencial.
Para Vasconcelos (2016, p. 07) “É por meio do lúdico que a criança focaliza suas
energias, vencendo até mesmo suas dificuldades, modificando sua realidade, propiciando boas
condições de liberação da fantasia”. O ato de ler, tendo como estímulo a brincadeira, estimula
o desenvolvimento de todas as funções criativas das crianças, como a linguagem.
A criança com deficiência, quanto mais estímulos tiver, mais irá aprender se
desenvolver e socializar, pois a criança recebe e recebe experiência por meio da brincadeira.
Além disso, por meio da socialização a criança exerce a parcialidade ou a liderança,
desenvolvendo a personalidade e o controle da mesma, uma vez que o exercício de competir é
motivo de orgulho e prazer (VASCONCELOS, 2016).
O lúdico é prazeroso, por conta de sua capacidade, o indivíduo absorve de modo
intenso e total, criando um clima entusiástico. É nessa perspectiva que a acontece um
envolvimento motivacional, causando um estado de euforia, principalmente, as crianças com
necessidades educacionais específicas (WINNICOTT, 1995).
Para Souza (2015), o lúdico é importante, porque contribui de forma positiva para o
desenvolvimento do da criança, no desenvolvimento social, auxiliando na aprendizagem,
cultural e cultural. Facilitando a comunicação, socialização, expressão e construção do
pensamento da criança.
O lúdico não é o único instrumento para aprimorar o processo de ensinoaprendizagem, mas é uma ponte que subsidia a melhoria dos resultados por parte dos docentes
interessados em proporcionar mudanças necessárias para a aprendizagem significativa
(SOUZA, 2015).
Assim, o brincar é importante, pois proporciona a aquisição de novos conhecimentos,
desenvolve suas habilidades de forma agradável e natural. Ele é uma necessidade básica da
criança. Pois, é essencial para um bom desenvolvimento emocional, motor, social e cognitivo
(MALUF, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é característica própria das crianças. É uma forma de estarem diante do
mundo físico e social, ainda, serve como instrumento para a construção de conhecimento de
forma coletiva. As crianças precisam brincar para serem elas mesmas sem impossibilidades
ou restrições com o intuito de desenvolverem conhecimentos, entenderem o mundo como
normas e expressarem suas emoções.
O lúdico, quando centrado no brincar em espaço educativo, articula as diferenças com a
tolerância. Logo, o lúdico é um instrumento de ilustração prática suplementar da teoria,
desafiando o sujeito a interagir e se movimentar com suas regras, espaços, fortalecimento de
vínculos, clareza na comunicação, desinibição e confiança uns nos outros, ligados em uma
rede, incorporando uns nos outros. Desse modo, a criança com NEE pode abusar da
ludicidade, pois é através de dessa ferramenta cultural, metodológica e corporal que a criança
se torna pronta para realizar coisas que o seu mundo biológico não permiti, estabelecendo
maior riqueza em um ambiente escolar.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo trazer os desafios da educação, principalmente voltados para a
questão vocacional, onde há a necessidade de empenho do professor para que este possa melhorar o
desempenho dos alunos e estes impactem positivamente sobre o índice do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA), haja vista que este um é estudo comparativo internacional realizado a
cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Desta
maneira o estudo apresentará maneiras de evoluir a questão de desempenho do professor, em relação a
docência, fazendo com que estes fatores de sala de aula auxiliem em uma melhor performance dos
alunos nos exames do PISA. O estudo está pautado em revisões bibliográficas, cujo caráter é
qualitativo, buscando trazer os diferentes estudos dos mais distintos autores no ramo da educação, em
relação principalmente a educação. Evidencia-se que os fatores como didática em sala de aula, como
também outras formas de demonstrar as matérias, como músicas, dinâmicas e outros recursos
favorecem o ensino e podem auxiliar em um melhor desenvolvimento que culminam em melhores
índices para o PISA no Brasil.
Palavras-chave: Desafios. Educação. PISA. Brasil.
ABSTRACT
This study aims to outline the challenges of education, mainly focused on the professional issue,
where there is a need for the commitment of the teacher so that this person can help or carry out two
students and these have a positive impact on the index of the International Program for the Evaluation
of Students (PISA) found that this is an international comparative study carried out every three years
by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This path or study will
show ways to evolve into the issue of teacher performance in relation to teaching, making sure that
these classroom tasks help improve the performance of two students who have taken PISA exams. Or
the study is based on bibliographical reviews, whose character and qualitative nature, seek to trace the
different studies of two more distinct authors, not in the area of education, mainly related to education.
It is evident that factors such as didactics in the classroom, as well as other forms of demonstration of
materials, such as music, dynamics and other resources, favor or help us in a better development that
culminates in the or PISA indexes in Brazil.
Keywords: Challenges. Education. PISA. Brazil.
ABSTRACTO
Este estudio tiene como objetivo acercar los desafíos de la educación, enfocados principalmente en el
tema vocacional, donde existe la necesidad de compromiso de los docentes para que puedan mejorar el
desempeño de los estudiantes y estos impactan positivamente en el índice del Programa Internacional
de Evaluación de Alumnos (PISA), dado que éste es un estudio comparativo internacional realizado
cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así, el
estudio presentará formas de evolucionar el tema del desempeño docente, en relación a la docencia,
haciendo que estos factores del aula ayuden a un mejor desempeño de los estudiantes en los exámenes
PISA. El estudio se basa en revisiones bibliográficas, cuyo carácter es cualitativo, buscando acercar
diferentes estudios de los autores más destacados en el campo de la educación, principalmente en
relación a la educación. Es evidente que factores como la didáctica en el aula, así como otras formas
de demostración de los materiales, como la música, la dinámica y otros recursos, favorecen la
enseñanza y pueden ayudar a un mejor desarrollo que culmine en mejores índices PISA en Brasil.
Palabras clave: Desafíos. Educación. PASOS. Brasil.
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INTRODUÇÃO

O processo de formação do professor de ensino foi se modificando ao longo da
história, de modo que entender as etapas que o constituem atualmente é vital para que se
possa pensar criticamente essa profissão, a partir de uma análise que busca o constante
aperfeiçoamento dos recursos metodológicos empregados pelo professor. Nesse escopo, é
importante refletir sobre os vários dilemas que envolvem essa profissão, alguns inclusive de
dimensões éticas, bem como os desafios encontrados e as possibilidades de superação de
algumas barreiras que dificultam a prática docente.
O presente estudo delimita-se diante da necessidade de estabelecer parâmetros de
qualidade, principalmente em relação ao ensino-aprendizagem, de forma que estes
transpareçam em avaliações que são realizadas pelos alunos, como o PISA, verificando-se que
a didática realizada pelo professor é eficiente em transmitir o conhecimento.
Tendo em vista o exposto, e as questões relacionados ao ensino-aprendizagem, como
também a posição do professor para transmissão do conhecimento, pretende-se responder a
seguinte problemática: “De que forma é possível melhorar os índices do PISA no Brasil,
utilizando de ferramentas didáticas de ensino-aprendizagem?”.
Desta forma o presente estudo tem por objetivo estabelecer quais as maneiras de se
melhorar o índice do PISA, fazendo com que o processo se inicie em sala de aula, onde
haverá a inserção de novos métodos e didáticas que proporcionarão um melhor ensinoaprendizagem. Além disso, pretende-se demonstrar de que forma estas ferramentas de auxílio
ao professor podem ser utilizadas, verificando que o conceito de sala de aula e aula mudaram,
sendo necessário abusar dos recursos audiovisuais como forma de prender a atenção do aluno
e transmitir o conhecimento que será necessário para sua vida.
A presente pesquisa tem sua importância pautada em relacionar as questões de
aprendizagem com os índices de exames como este que são realizados, verificando a
qualidade de ensino que é oferecida para a sociedade, tanto na esfera federal, quanto na esfera
privada de educação. É obvio que se verifica diferenças entre os dois ambientes,
principalmente por conta de investimentos financeiros que são disponibilizados para uma em
relação à outra, porém, a questão é acabar com estas diferenças, fazendo com que assim,
todos tenham acesso à um ensino de qualidade.
A metodologia adotada nesta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura com base
em livros, artigos científicos e revistas pertinentes à área escolhida para o trabalho, por meio
de pesquisas e leituras, cuja finalidade será trazer padrões distintos que possam servir como
exemplo e serem trabalhados na sociedade. Para isso serão utilizados artigos e revistas, a fim
de que se traga assuntos mais atuais e novas abordagens, contudo serão utilizados livros
também, para trazer um conceito histórico ao tema abordado. O estudo terá caráter dedutivo,
uma vez que se trata de uma revisão bibliográfica, sendo necessário o cruzamento de todas as
pesquisas que forem realizadas acerca do assunto.
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
Para além da ideia mítica de que o professor é um sujeito que já nasce vocacionado, é
possível perceber que a formação desse profissional é cercada de dimensões epistemológicas,
políticas e sociais (MEDEIROS, 2008).
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A docência é uma profissão que tem sobre si um conjunto de conhecimentos que são
próprios para ser exercida se diferenciando de conhecimentos que são exigidos nas mais
diversas ocupações profissionais que se apresentam em nossa sociedade atualmente. Tendo
especificidades de ser continuamente apreendida durante toda a trajetória do docente em sua
vida profissional.
Em sua prática docente o professor de nível superior tem de reinterpretar, ressignificar
e ampliar os saberes que foram apreendidos em sua formação, sempre de acordo com
ambiente profissional no qual está inserido, articulando esses conhecimentos com os alunos
(CHAQUIME; MILL, 2016).
Sendo basilar que o conhecimento do docente deve ser heterogêneo e plural,
envolvendo conhecimentos das mais diversas naturezas e que são provenientes de fontes
variadas que foram acumuladas em sua vida pregressa como docente, ou seja, dominando
conhecimentos e experiências práticas pedagógicas construídos em sua vida profissional
(CHAQUIME; MILL, 2016).
Ao longo dos anos, a profissão docente foi sendo configurada de acordo com cada tipo
de organização social, levando-se em conta aspectos epistemológicos e metodológicos
vigentes. Perceber essa construção aponta naturalmente para a reflexão sobre a prática em si,
exercício que se mostra de extrema importância, uma vez que o professor carece de constante
aperfeiçoamento profissional. A formação continuada é um elemento patente, que deve ser
amplamente discutido nas instituições de nível superior, com vistas a garantir a alta
capacitação que a prática exige dos professores.
Desse modo, é possível dizer que essa profissão é caracterizada por um percurso
histórico-social. Nessa perspectiva, as características da prática docente se alteram de acordo
com cada período histórico. Frente aos avanços científicos e técnicos, o conhecimento se
apresenta de maneira muito mais dinâmica, exigindo do docente um aprofundamento
constante em sua profissão (MEDEIROS, 2008).
Dentro das políticas regulatórias sobre a qualidade da pedagogia em geral, que afeta
todos os âmbitos da educação, contido nesse a pedagogia universitária, surgem conflitos. Pois
grande parte dos professores universitários se mantem afastados de saberes pedagógicos que
são necessários para a construção do trabalho docente. Demonstrando que os velhos modelos
de ensino ainda se mantem em pauta, o que faz com que os docentes não percebam o perfil
dos estudantes universitários que tem que enfrentar os novos desafios impostos pela sociedade
(SORDI, 2019).
O campo da pedagogia universitária sofre devido às políticas avaliativas que
produzem uma pedagogia universitária rasa e neotecnicista. Também deve se acrescentar a
baixa relevância que a graduação tem sido relegada nos últimos tempos. Diante disso as
instituições de ensino superior devem repensar que tipo de cidadão estão dispostos a formar,
esclarecendo em que aspectos seus egressos devem se inserir no mundo do trabalho para
contribuir na reconfiguração do tecido social ao qual estão inseridos (SORDI, 2019).
Segundo Sordi (2019), quando o professor adentra uma instituição de ensino superior,
vivencia uma primeira fase de sobreviver e descobrir, ao socializar com os demais e entrar em
contato com a cultura da instituição, com os desafios para desenvolver as atividades
relacionadas ao ensino, necessitando de um apoio vindo da instituição em seu período de
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iniciação para a docência, com ações de formação pedagógica, de acolher e de
acompanhamento.
Pois na dinâmica da prática docente, os professores estão se construindo de forma
singular, se reconfigurando e configurando uma identidade própria de ser docente. Sendo que
sem o apoio institucional esse processo acaba por se retardar ou não acontecer de maneira
completa (SORDI, 2019).
Nota-se que o interesse pelo estudo da prática docente tem aumentado no Brasil. Todo
ano são realizados vários eventos acadêmicos que tem por principal objeto de discussão a
identidade profissional do docente, dilemas, desafios e possibilidades referentes a essa prática.
A didática no ensino superior é um campo que compreende um conhecimento
investigativo, profissional e disciplinar que recai sobre o processo de ensino e aprendizagem.
Envolvendo um trabalho coletivo cognoscente entre os sujeitos e os objetos de conhecimento
em determinados contextos que visam à formação humana (CRUZ, 2019).
Entendendo que a didática faz parte da construção dos conhecimentos que os alunos e
futuros profissionais irão necessitar para o seu ingresso no mercado de trabalho, os
conhecimentos que são apreendidos no âmbito universitário são uma construção coletiva, pois
são compartilhados por todos os envolvidos no processo, que se sustenta por meio do sistema
educativo que o cria, que utiliza e legitima sempre advindo da prática social que abrange o
meio no qual está inserido.
A função docente vive um período de pouco prestígio social, sendo possível apontar a
existência de certo mal-estar docente, que resulta dos efeitos das condições sociais e
psicológicas que envolvem a profissão. Entender os aspectos do baixo prestígio social do
professor é fundamental para entender como essa profissão foi sendo configurada ao longo
dos anos (DOURADO, 2001).
Esse fenômeno de rebaixamento da prática docente em relação às outras profissões
talvez se dê porque, no geral, as pessoas tendem a acreditar que o ensino seja o produto
último da educação, já que se paga ao professor para ministrar aulas. Entretanto, o produto da
educação não é apenas a aula, mas a transformação que ocorre na personalidade dos sujeitos
frente ao ensino. Nessa perspectiva, a aula não se trata de um produto, mas sim de um
processo (PARO, 1997).
Essa perspectiva aponta para a complexidade das discussões envolvendo educação,
professor e ensino. A identidade docente é circundada por elementos profissionais e
epistemológicos, havendo um entrecruzamento de saberes. Essa prática demanda então uma
série de conhecimentos específicos, incluindo conteúdo das ciências humanas e naturais,
artes, cultura, saberes pedagógicos, e conteúdos relacionados ao aprimoramento da
sensibilidade social e pessoal (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005).
Tal conjunto de conhecimentos é indispensável para a formação da identidade
profissional docente, que em muitos casos não dispõe desse conjunto de saberes,
principalmente por falta de investimento em formação continuada (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2005).
Nesse sentido, é preciso incentivar iniciativas acadêmicas capazes de formar
integralmente e continuamente o professor, de modo que esse seja capaz de identificar o
ensino como uma prática que contém uma ampla dimensão social, atravessada por saberes
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diversos, e capaz de reconhecer seu papel tanto no ambiente escolar como na sociedade
(PARO, 1997).
A forma como se caracteriza a docência é repleta de singularidades, devendo essas
serem amplamente discutidas. A prática da docência na universidade é muito diferente da de
séries iniciais, uma vez que no ensino superior o esforço é o da formação acadêmica,
científica e cultural de profissionais, tendo como objetivo último fomentar o progresso da
sociedade brasileira (SILVA, 2009; SILVA FERREIRA, 2010).
Desse modo, não se pode dispensar nenhuma iniciativa no sentido de formação
continuada do professor, pois isso garante que esse profissional exerça uma prática bem
fundamentada, tanto teórica como metodologicamente. Assegurar uma ampla formação
profissional a esses professores irá, por extensão, garantir também uma melhor formação aos
educandos (CUNHA, 2006).
A DIDÁTICA E DOCÊNCIA
A educação inclusiva tem que ter relevância dentro do âmbito escolar, dessa forma
garantindo o acesso ao conhecimento a todos os estudantes, com princípios de uma educação
que seja inclusiva e emancipadora. Os docentes dentro desse âmbito têm que ter em mente
que a exclusão não tem mais espaço dentro da sociedade e da escola. Fazendo com que as
atividades discriminatórias sejam rompidas e com isso se desenvolva uma estrutura para o
reconhecimento e a valorização da diversidade humana, sendo que isso passa pelo trabalho
docente que seja consciente de romper com essas estruturas (GUISSO; GESSER, 2019).
O sucesso escolar depende de fatores que estão a além das políticas públicas para tal,
sendo que passam pelo esforço dos estudantes que frequentam as escolas e também da
estrutura da instituição, bem como do esforço dos docentes para despertar o interesse dos
alunos, com novas metodologias e práticas educacionais (GUISSO; GESSER, 2019).
Partindo desses princípios de uma nova forma de ensino/aprendizagem que se
desenvolveu com as novas formas de organização da sociedade que surgiu com o advento das
tecnologias de comunicação em massa, baseadas na internet que foi nomeada de sociedade do
conhecimento ou da informação ou também de sociedade da aprendizagem, tem suas
características como a rapidez e abrangência como a informação é propagada. Dessa forma a
nova realidade mundial requer cada vez mais perfis de profissionais e cidadãos diferenciados
que com isso acabam por afetar as instituições educacionais com novos desafios. O cotidiano
atual está concentrado em situações que demandam novas tecnologias que provocam
transformações na maneira das pessoas pensarem e em seus relacionamentos pessoais e com
os objetos que se apresentam no mundo (ALVES; SOUSA, 2016).
Os desafios que se colocam para o sistema educacional são de formar alunos para uma
nova cidadania responsável e para que dessa forma sejam aprendizes contínuos, tendo
autonomia ao buscar e selecionar informações para a aprendizagem ao longo da vida
(ALVES; SOUSA, 2016).
Diante disso, os alunos devem ser preparados para se utilizarem dos diversos sistemas,
tais como os culturais que representam o pensamento que marca a sociedade na qual estão
inseridos, implicando novas formas de alfabetização, através de mídias sonoras, visuais e com
hipermídia, que são próprias da cibercultura, juntamente com as demais existentes chamadas
tradicionais (ALVES; SOUSA, 2016).
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A exigência da nova forma de aprendizado da sociedade está pautada em um contínuo
aprendizado ao longo da vida, que se torna desafiante para todos os sujeitos e em uma
necessidade que deve ser colocada aos docentes para suas aulas. Isso não se trata de ter acesso
a informações, mas de transformá-las em conhecimentos para solucionar problemas diários e
cotidianos da vida e do âmbito do trabalho. Tudo isso integrado a redes de conhecimento,
tornando a informação apreendida em conhecimentos no nível de bem comum e a as
produtividades intelectual, artística e cientifica, dessa forma alcançam uma dimensão
universal. O conhecimento passando a pertencer a todos os sujeitos que estão imersos na
sociedade de redes e do conhecimento que podem utiliza-los para a educação e contribuir para
uma redistribuição de aprendizagens e do desenvolvimento pessoal (ALVES; SOUSA, 2016).
Dessa forma, é relevante refletir inicialmente sobre como se realizou a formação do
professor para o ensino fundamental ao longo da história da educação brasileira. Para além da
ideia mítica de que o professor é um sujeito que já nasce vocacionado, é possível perceber que
a formação desse profissional é cercada de dimensões epistemológicas, políticas e sociais
(MEDEIROS, 2008).
Desse modo, é possível dizer que essa profissão docente é caracterizada por um
percurso histórico-social. Nessa perspectiva, as características da prática docente se alteram
de acordo com cada período histórico. Frente aos avanços científicos e técnicos, o
conhecimento se apresenta de maneira muito mais dinâmica, exigindo do docente um
aprofundamento constante em sua profissão (MEDEIROS, 2008).
POSSÍVEIS INDICAÇÕES PARA MELHORIAS NO INDICE DO PISA
O Pisa - Programa Internacional de Avaliação de Alunos é uma avaliação
internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de
Leitura, Matemática e Ciências. O objetivo é gerar indicadores que favoreçam a discussão e,
consequentemente, a melhoria educacional do ensino básico nos países participantes. Para
isso, o processo avaliativo busca averiguar até que ponto as escolas desses países estão
capacitando os alunos para a cidadania.
Como proposta de produto educacional espera-se desenvolver autonomia para
educadores e educandos no processo de ensino/aprendizagem. Diante disso deve-se
compreender que o professor deve exercer a prática docente para que os educandos tenham
autonomia para aprender sem pressões. Nas diferentes realidades educacionais, a prática
docente deve procurar aguçar a curiosidade dos alunos principalmente por meio de pesquisas
na troca de saberes. No ensino/aprendizagem por meio das atividades lúdicas, o conteúdo
interage com os objetivos a serem trabalhados no momento oportuno. Na troca de saberes
entre o professor e os educandos, estes constroem e reconstroem seus saberes desenvolvendo
sua autonomia.
Dessa maneira cabe a todo ser humano refletir sobre essa prática de ocultar o outro e
passar do modelo de ser menos para ser mais, valorizando seu jeito de viver sua cultura e sua
classe social. Negar a outro indivíduo é uma prática de desumanização para com o outro,
diante disso deve-se desenvolver em sala de aula um pensamento mais humano para com o
próximo, nesse sentido o indivíduo deve ser colocado em posição de igualdade, baseado nos
princípios éticos e da democracia.
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Com isso desenvolver autonomia nos educandos e educadores, passa por um processo
de inovação educacional, onde os processos de ensino/aprendizagem sejam significativos para
os educandos em seu processo educacional.
Quando se pensa em indivíduos com autismo, deve-se, dentre os vários tipos de
suporte oferecidos às pessoas com TEA, utilizar a ABA, pois esta é um método baseado em
princípios científicos do comportamento para instalar repertórios socialmente relevantes e
reduzir repertórios considerados problemáticos. Para a ABA, ao se analisar um determinado
comportamento é importante identificar as interações que ocorrem, em um determinado
período de tempo, entre a pessoa e seu ambiente, ou seja, mudança no ambiente pode produzir
mudanças de comportamento na pessoa e/ou o comportamento da pessoa pode trazer
mudanças no ambiente desta. Ter conhecimento, portanto, destas interações pode trazer um
entendimento melhor do comportamento do indivíduo com TEA.
Uma forma de melhorar o desempenho de uma turma que tenha alunos autistas ou um
único indivíduo é a avaliação de preferência, identificando os itens (brinquedos, jogos,
desenhos, alimentos, atividades) que o indivíduo prefere, e que podem ser utilizados como
reforçadores (recompensas) no ensino; e a análise Funcional do Comportamento em que é
possível verificar o que mantém determinados comportamentos, como, por exemplo, a
agressividade. Identificando o que mantém determinados comportamentos é possível elaborar
estratégias para modificá-las e assim diminuir comportamentos indesejáveis. Outra técnica
que pode ser manuseada, em sala de aula, com os alunos autistas, é o reforço positivo para
ensinar habilidades. O reforço positivo sempre aumentará a probabilidade de algo ocorrer
novamente, com o acréscimo de alguma coisa que resultará no fortalecimento do
comportamento. Aplicando a análise de comportamento, bem como verificando as
preferências do aluno autista bem como dos demais, é possível desenvolver um trabalho de
qualidade com a turma, verificando em quais pontos existe uma interação e possibilidades de
progresso.
Outra forma, de fazer com que aquele aluno que só bagunça ou não se interessa por
nenhum conteúdo, seria estimular os trabalhos em dupla sempre que possível, isso faz com
que se verifique que mesmo que o indivíduo possua algumas dificuldades específicas, ele tem
total capacidade de desenvolver outras e das mais diversas possíveis com os seus colegas de
mesma faixa etária. Isso possibilita de certa forma a inclusão, e faz com que as outras crianças
percebam que apesar das dificuldades estas são capazes e podem fazer as mesmas atividades
que os demais colegas de sala.
Dessa maneira, deve-se pensar em novas formas de educar, de transpor didaticamente
conteúdo para que se desenvolva nos educandos uma noção de sociedade, de crítica sobre a o
mundo no qual estão inseridos, somente dessa maneira poderá se desenvolver uma nova
sociedade que caminhe em direção à justiça social e a equidade nas oportunidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto ao longo do trabalho, percebe-se que existem meios de melhorar o
desempenho dos alunos que realizam o PISA, fazendo com que haja um melhor
desenvolvimento dentro de sala de aula, ou seja, uma melhor relação ensino-aprendizagem.
O professor por sua vez, pode utilizar de ferramentas lúdicas e audiovisuais,
demonstrando de forma mais descontraída os conteúdos das aulas, servindo estas ferramentas
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tanto para as escolas regulares, quanto de ensino superior, pois hoje em dia, a tecnologia está
cada vez mais avançada, cabendo ao docente adequar-se a nova realidade para que as aulas
possam ter a qualidade, conteúdo e absorção necessários para que o aluno realmente aprenda.
Além disso, é necessário pensar em métodos inclusivos, principalmente para
indivíduos que tenham TEA ou outros tipos de deficiências, como forma de garantir o estudo
de qualidade a todos.
Por fim, verifica-se que se faz necessário mais estudos neste ramo, como forma de
apresentar os métodos possíveis para melhorar o desempenho dos alunos, fazendo com que
estes desempenhem positivamente os conteúdos assimilados no PISA, demonstrando que o
Brasil apesar dos grandes obstáculos percorridos ao longo do ano, possui um ensino de
qualidade e acessível à sociedade.
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AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPORTÂNCIA DO PROCESSO
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de afetividade na Educação Infantil durante o
Estágio Pré-Operacional (2 a 6 anos) esquematizado por Piaget e sua relevância na aprendizagem
obtendo resultados que são constados diariamente pelos profissionais no contexto escolar. Essa
abordagem faz-se necessária para que ocorra uma maior compreensão acerca do processo afetivo e
suas considerações. Foram utilizados pensamentos de autores como Piaget, Vygotsky, Wallon, dentre
outros. A partir das teorias propostas por esses autores é possível investigar o processo da afetividade
por meio de pesquisa bibliográfica: a maneira como ele ocorre e os resultados refletidos na prática
pedagógica desenvolvida em sala de aula. Para que a o processo ensino-aprendizagem ocorra de uma
maneira em que acriança obtenha um desenvolvimento positivo e os resultados sejam observados com
maior facilidade, faz-se necessária a criação de vínculos e relações de afeto, apoio e compreensão.
Sendo assim, buscamos compreender a afetividade na relação professor-aluno entendendo as diferença
entre afeto, emoção e a influência desses fatores no processo de ensino-aprendizagem da criança em
seu meio formativo.
Palavras-chave: Afetividade. Emoção. Desenvolvimento. Aprendizagem.
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the process of affectivity in childhood education during the
stage Pré-Operacional (2 to 6 years) outlined by Piaget and their relevance in learning getting results
that are featured daily by professionals in the school context. This approach it is necessary for a better
understanding about the process affect and their considerations. We used thoughts of authors such as
Piaget, Vygotsky, Wallon, among others. From the theories proposed by these authors, it is possible to
investigate the process of affectivity through bibliographic research: how it occurs and the results
reflected in educational practice developed in the classroom. For that the teaching-learning process
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takes place in a way in which children get a positive development and the results are observed with
greater ease, it is necessary to create bonds and relationships of affection, support and understanding.
Thus, we seek to understand the affection in the teacher-student relationship understanding the
difference between affection and emotion and the influence of these factors on the teaching-learning
process of the child in their midst formation.
Keywords: Affectivity. Emotion. Development. Learning.
ABSTRACTO
El objetivo de este estudio es analizar el proceso de la afectividad en la educación infantil durante la
etapa Pré-Operacional (2 a 6 años) planteada por Piaget y su relevancia en el aprendizaje obteniendo
resultados que son presentados a diario por los profesionales del contexto escolar. Este enfoque es
necesario para una mejor comprensión del proceso afectivo y sus consideraciones. Utilizamos
pensamientos de autores como Piaget, Vygotsky, Wallon, entre otros. A partir de las teorías propuestas
por estos autores, es posible indagar en el proceso de la afectividad a través de la investigación
bibliográfica: cómo ocurre y los resultados reflejados en la práctica educativa desarrollada en el aula.
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera que los niños obtengan un
desarrollo positivo y los resultados se observen con mayor facilidad, es necesario crear vínculos y
relaciones de afecto, apoyo y comprensión. Así, se busca comprender el afecto en la relación maestroalumno entendiendo la diferencia entre afecto y emoción y la influencia de estos factores en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del niño en su formación.
Palabras clave: Afectividad. Emoción. Desarrollo. Aprendiendo.

INTRODUÇÃO
Na história da Educação Infantil o estudo da afetividade no contexto escolar passa a
regular uma importe e significativa abordagem no campo contextual da construção de valores
em sala de aula e, que, consequentemente, são refletidos no ambiente externo e social do
indivíduo. Investigar como ocorre essa dinâmica e a importância da mesma para o ensino em
que a criança seja autônoma e aprenda a realizar-se de acordo com as habilidades adquiridas a
partir dos vínculos de afeto e apoio, conquistados pela equipe educacional, é ainda um grande
desafio, mas que tem ganhado espaço na compreensão do espaço psicológico do indivíduo
levando em consideração a fase de cognição em que o mesmo está inserido.
O foco dessa pesquisa baseia-se na análise e compreensão da afetividade e no
desenvolvimento desse processo até a reflexão no âmbito educacional e psicológico da
evolução intelectual nas crianças pertencentes ao Estágio Pré-Operacional (2 a 6 anos)
segundo a teoria de desenvolvimento intelectual elaborada e proposta por Piaget, observando
as particularidades desse período. Para tanto, realizamos um estudo acerca das ações sociais
no intuito de compreender o comportamento individual, levando em consideração a teoria de
Vygotsky (2001) onde há a indicação de que as crianças são influenciadas pelo ambiente e
assim, realizamos um comparativo com as observações que foram levantadas no campo de
estágio supervisionado e como esse processo de afetividade influenciado no desenvolvimento
cognitivo e social do indivíduo.
A partir disso, tal pesquisa tem como objetivo, analisar a afetividade na educação
infantil e suas influências no desenvolvimento do ensino-aprendizagem de crianças
pertencentes ao Estágio Pré-Operacional. Ao longo do processo de escrita, buscaremos
compreender o processo afetivo destacando alguns conceitos e terias como forma essencial
para o desenvolvimento da criança na fase pré-operacional, para podermos analisar as práticas
pedagógicas e seus resultados a partir do desenvolvimento desse processo. Assim, poderemos
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realizar um processo de autoanálise contrapondo o fator emocional ao afetivo e percebendo o
quanto um acaba interligando-se ao outro.
Discussões a respeito do meio em que o indivíduo está inserido e o quanto isso
interfere em sua aprendizagem são realizadas frequentemente por aqueles que buscam de fato
uma compreensão a respeito de como o sistema cognitivo é inicialmente delimitado e em
seguida construído, e quais fatores são determinantes para isso. O fator motivacional que
despertou nossa curiosidade em pesquisar esse campo da instância educacional foi ir além da
preocupação enquanto educadoras e das observações que realizamos durante os estágios
supervisionados, onde encontramos esse fator da afetividade em sala de aula com uma latente
relevância. Além disso, achamos importante realizar uma separação entre emoção e
afetividade e suas relações no meio educacional.
Pesquisar a respeito do processo de afetividade em crianças pertencentes ao período
pré-operacional é de extrema relevância para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e
do sistema de interação entre professor e aluno em sala de aula. Esse processo quando
realizado corretamente e tornando-se contínuo nos outros meios de interação do indivíduo,
garante que a criança realize seu desenvolvimento psicológico e cognitivo da maneira
esperada pela esfera educacional, social e familiar. Com isso, buscamos ampliar as
formulações teóricas para serem utilizadas na prática pedagógica e assim garantir o bom
trabalho do profissional, que faz parte da preocupação em estudar as relações de afetividade e
suas concepções para o ensino-aprendizagem, formulando laços de afetos.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO NA CONTRIBUIÇÃO DE PIAGET
Para que possamos compreender com maior afinco como ocorre o desenvolvimento do
indivíduo, devemos iniciar pelos estágios de evolução intelectual analisado e apresentado
especificamente por Jean Piaget (1896-1980).
Até o inicio do século XX era comum à ideia de que a criança pensava da mesma
maneira que o adulto, independente se fosse no seu âmbito cognitivo ou social. Piaget elabora
então um sistema de desenvolvimento que explica os processos de conhecimento. A partir de
pesquisas junto a biologia e debruçando-se sob a epistemologia em seu objetivo pela
compreensão do processo inicial até a formulação do conhecimento humano.
A partir de observações feitas em seus três filhos, Piaget chega à conclusão de que
essa igualdade de pensamento entre as crianças e os adultos não existe. Ele formula sua teoria
em etapas que podem variar de criança a criança.
Na visão de Piaget, as interações com o ambiente estimulam o desenvolvimento das
diversas interações com a realidade sendo refletivas em pessoas ou objetos. Interagir nesse
sentido significa estimular a criança a desenvolver tais interações de maneira que o
pensamento seja provocado e o processo de compreensão do ambiente adeque-se aos
processos de aquisição do desenvolvimento cognitivo.
Faz-se necessário lembrar que as idades atribuídas a cada estágio do desenvolvimento
intelectual por Piaget não são fixas e há variações individuais nessas idades. "Se a criança
explica em parte o adulto, podemos dizer também que cada período do desenvolvimento
anuncia em parte os períodos seguintes." PIAGET & INHELDER (2003:11).
Compreendem os estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget:

111

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

I-

Estágio sensório-motor (0 a 2 anos): nesse estágio não há capacidade de
abstração, e a atividade intelectual é de natureza sensorial e motora. Ou seja, a
criança percebe o ambiente e age sobre ele.
IIEstágio pré-operacional (2 a 6 anos): é nessa época que a criança passa a
adquirir a aquisição das operações lógicas e desenvolve a capacidade simbólica. É
nesse período também que ocorre uma explosão linguística.
III- Estágio de operações concretas (7 a 11 anos): a criança já possui uma
organização assimilativa rica e integrada. Ela já percebe ter ao seu comando um
sistema cognitivo coerente e integrado com o qual organiza e manipula o mundo.
IV- Estágio de operações formais (12 anos em diante): nesse estágio, a criança já
é capaz de resolver problemas a respeito de todas as relações possíveis entre
eventos. Ou seja, passa a pensar em termos abstratos de formular hipóteses e testálas
sistematicamente.

Piaget desenvolve essa teoria baseado inicialmente no processo observação de seus
três filhos e as entrevistas verbais com crianças atentando para a interação do indivíduo com o
ambiente e suas relações gradualmente construídas. É nesse processo que a criança realiza
uma estruturação psicológica.
Segundo Piaget (1976, p.16) o afeto é parte fundamental do desenvolvimento e
evolução da inteligência. Ele diz que:
(...) vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas. E são
inseparáveis porque todo intercâmbio com o meio pressupõe ao mesmo tempo
estruturação e valorização. Assim é que não se poderia raciocinar, inclusive em
matemática, sem vivenciar certos sentimentos, e que, por outro lado, não existem
afeições sem um mínimo de compreensão.

Sabendo disso, entendemos que o afeto é um agente diretamente ligado ao interesse
pela produção da inteligência. Ambos estão ligados um ao outro e o seu desenvolvimento
harmonioso só ocorre quando são desenvolvidas em conjunto e de acordo com as
necessidades do indivíduo.
A infância é a época na vida do indivíduo onde há uma constante adaptação ao meio
em que está inserido, seja ele físico ou social. É nesse processo de adaptação que a Psicologia
da Educação infere suas atribuições.
Percebe-se que em todos os estágios do desenvolvimento a interação é constante e o
processo afetivo dar-se desde o primeiro estágio quando a criança necessita exclusivamente de
cuidados até o último, onde ela torna-se autônoma intelectualmente ativa.
A partir disso, podemos investigar e analisar o processo de afetividade na educação
infantil seguindo o Estágio Pré-Operacional como objeto de estudo e que servirá como
conectivo a entender como o desenvolvimento da criança ocorre, o fator da relação
professor/aluno e as diferenças básicas entre o afeto no trabalho profissional e a emoção do
educador, e, a influencia que isso causa no ensino-aprendizagem.
ESTÁGIO PRÉ-OPERACIONAL (2 A 6 ANOS)
Escolhemos estabelecer nossa pesquisa neste estágio do desenvolvimento, pois
compreende a fase onde a perspectiva da criança torna-se lógica e simbólica. Acreditamos que
o processo afetivo nesse período é de suma importância para que os demais estágios sejam
estabelecidos de uma maneira coerente e coordenados.
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O Estágio Pré-Operacional como já apresentado, é o estágio do desenvolvimento
intelectual da criança que compreende a faixa etária de 2 a 6 anos. Piaget dedicou-se a estudar
mais as fases finais desse período considerando a idade de 6 a 7 anos um período de transição
notável onde a lógica apresenta-se de maneira mais clara.
Esse período possui algumas características no pensamento segundo Piaget:
TABELA 1 – Características do pensamento pré-operacional.

1- Egocentrismo

2- Centralização e
descentralização
3- Estados e
transformações

Piaget
caracteriza
essa
característica
conceitualizando-a como uma incapacidade da
criança de se colocar no ponto de vista do outro.
A criança focaliza apenas uma dimensão do estímulo,
centralizando-se nela e sendo incapaz de levar em
conta mais de uma dimensão ao mesmo tempo.
A criança fixa impressões de estados momentâneos,
mas não consegue juntar uma totalidade de condições
sucessivas em um todo coerente e integrado em que
leve em conta as transformações que unificam essas
partes isoladas.
O período pré-operacional é um estágio em que há um

4- Desequilíbrio

5- Irreversibilidade

6- Raciocínio
transdutivo

Desequilíbrio, e as acomodações predominam
marcadamente sobre as assimilações.
Segundo Piaget, essa característica é a mais distintiva
do pensamento pré-operacional. Refere-se a
incapacidade da criança em entender que certos
fenômenos são reversíveis, isto é, quando fazemos
uma transformação podemos também desfazê-la e
voltar ao estado normal.
Nessa característica, segundo Piaget, a criança chega
a conclusões logicamente incorretas.
(BIAGGIO, 2005. pg 68-71):

É no período pré-operatório que criança apresenta a capacidade de substituição de um
objeto por uma representação que ocorre segundo o que nos apresenta Piaget, por uma
reflexão simbólica. Aqui a criança já não depende unicamente das reações obtivas a partir de
suas sensações e movimentos involuntários.
Nesse período a criança apresenta além dos fatores apresentados, a impossibilidade de
reformular um pensamento e idealizar algo em um mesmo objeto de maneira diferente.
Goulard (2005, p. 59) apresenta um exemplo claro dessa atuação. Ele diz que a criança passa a
“[...] não entender que a bola (de massa de modelar) transformada em salsicha pode ser
novamente transformada em bola e que a água do copo que foi colocada na taça pode retornar
à taça”.
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A interação por parte do educador nesse contexto é fundamental e deve ser mediado
por um processo de observação das interações da criança e assim, conseguir criar vínculos
afetivos a partir de uma simples brincadeira.
O simbolismo é representado de maneira ampla no estágio pré-operacional onde o real
é codificado a partir de símbolos. Partindo por esse pressuposto, encontramos mais um motivo
para focar a afetividade na educação infantil nesse público, haja vista a presença constante de
símbolos representativos que são usados na produção das práticas pedagógicas.
Apesar da evolução que ocorre no pensamento da criança pertencente ao estágio préoperacional o pensamento racional ainda é fortemente influenciado pelo egocentrismo.
Percebe-se que a afetividade na Educação Infantil, por apresentar um caráter
determinante no desenvolvimento da criança vinculada ao estágio Pré-Operacional, mostra de
forma simples a qualidade na evolução cognitiva do individuo e na relação professor-aluno
que adquire a aprendizagem a partir desse processo diário.
A contribuição de Piaget na compreensão do estágio Pré-Operacional nos remete a
autoanálise da contribuição que podemos ofertar diante dos nossos alunos por meio de
atividades que despertem e sirvam como canal ao entendimento dos fatores que regulam o
estágio Pré-Operacional no desenvolvimento cognitivo.
HENRI WALLON E OS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO
Assim como Piaget, Wallon separa o desenvolvimento do indivíduo em 5 estágios:
impulsivo-emocional; sensório-motor e projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e
adolescência; onde o individuo de cada um desses estágios possui características e
comportamentos desenvolvidos a partir de suas relações com o mundo.
Wallon cria teoria de que a inteligência é organicamente social. A teoria do
desenvolvimento cognitivo de Wallon é centrada na psicogênese da pessoa completa. Para
Wallon a criança é essencialmente emocional e vai se constituindo um ser sócio – cognitivo
gradualmente.
De acordo com Galvão (2008, p. 43):
Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em que
sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada fase
tem um colorido próprio, uma unidade solidária, que é dada pelo predomínio de um
tipo de atividade. As atividades predominantes correspondem aos recursos que a
criança dispõe. ( GALVÃO, 2008, p.43)

A teoria de Wallon é similar a de Piaget no sentido da construção do desenvolvimento
da criança a partir de características próprias, sendo influenciada pelas atividades na qual está
inserida. Apesar da similaridade, a descrição que Wallon desenvolve não é construída de
maneira sistemática e de maneira contínua.
Segundo Wallon a criança aprende a partir de trocas sociais e uma delas é a imitação.
Pela imitação a criança expressa seus desejos de participar e se diferenciar dos outros. A
teoria de Wallon considera o desenvolvimento da pessoa completa integrada ao meio em que
esta imersa, com seus aspectos afetivos, cognitivos e motor também integrados.
Estágios Wallonianos segundo Galvão (1995):
IMPULSIVO-EMOCIONAL
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•
•
•
•

Ocorre no primeiro ano de vida.
O bebê ainda não percebe a diferença as superfícies exteriores e o seu corpo.
É sensível ao ambiente e parece reagir em função do meio.
A predominância da afetividade e da emoção orienta as primeiras reações do bebê em
relação às pessoas, sendo estas que fazem a interação da criança com o meio físico.

SENSÓRIO-MOTOR E PROJETIVO: vai até os três anos.
•
•
•
•

A criança ganha autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços
pela aquisição da marcha e da preensão.
É nesse estágio que ocorre o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem.
O termo projetivo refere-se ao fato de que o pensamento precisa de gestos para ser
exteriorizado.
Para Wallon, o ato mental se desenvolve a partir do ato motor. É comum a criança
dialogar 14 consigo mesma, referindo-se a si própria na 3a pessoa, sem diferenciar-se
de um personagem imaginário.

PERSONALISMO: ocorre dos três aos seis anos.
• É frequente o uso do pronome "eu" e a criança vê o outro a partir do seu ponto de vista
que é exclusivo e unilateral.
• A disputa por um mesmo objeto por confundir o "eu" com o "meu" é uma busca para
assegurar a posse de sua própria personalidade na posse de objetos.
• Quando desenvolve a personalidade e a construção da consciência de si mediante as
interações sociais passa por duas etapas: a sedução e a imitação. Na primeira, também
chamada "idade da graça", a criança busca a admiração dos outros para admirar a si
mesma. Na segunda etapa, passa a imitar as pessoas que lhe atraem.
• O estágio personalista também é marcado por conflitos interpessoais (eu-outro) que se
acentuarão nos próximos estágios.
ESTÁGIO CATEGORIAL
•

•

Inicia-se por volta dos seis anos quando ocorre a consolidação da função categorial
que supõem a separação entre qualidade e coisa. Isto possibilita que a criança analise,
sintetize generalize e compare.
Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança para o conhecimento e
conquista do mundo exterior. Sua conduta incorpora as conquistas cognitivas. Assim,
nessa fase, o aspecto cognitivo predomina nas relações da criança com o meio.

ESTÁGIO DA ADOLESCÊNCIA
•
•

A puberdade rompe a "tranquilidade" afetiva que caracteriza o estágio anterior.
Ocorre uma nova definição dos contornos da personalidade, desestruturados devido às
modificações corporais resultantes da ação hormonal.
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•
•

Questões pessoais, morais e existenciais são trazidas à tona.
O conflito eu-outro se apresenta de forma mais sofisticada e o adolescente procura
apoiar suas oposições em argumentos intelectuais, diferentemente do que ocorre no
estágio personalista, já que a criança apoia suas oposições em argumentos emocionais.
Analisando os estágios apresentados por Wallon e fazendo uma conexão com as fases
do desenvolvimento cognitivo apresentadas por Piaget, nosso objeto de estudo desenvolve-se
a partir do Personalismo.
Frente a exclusividade da criança, o profissional encontra barreiras para desenvolver as
atividades, sendo desafiado a criar e (re)criar novos parâmetros que serviram de auxílio para a
personalização do ensino de maneira que a criança sinta curiosidade em interagir e
desenvolver-se.
A personalidade da criança está em expansão, seu ponto de vista é disciplinado a partir
da maneira como a interação ocorre. Analisando esse fator, encontramos a afetividade como
principio para que a criança não se “perca” e possa construir a consciência de si de acordo
com o meio em que ela está inserida.
Aproveitando-se desse processo construtivo o profissional deve atentar-se para a
formulação do aprendizado de acordo com as percepções que agora fazem parte da criança e
seus momentos de interação.
Todos os conflitos que ocorre nesse estágio devem ser entendidos como parte do
processo de evolução do desenvolvimento da criança que aos poucos adquire autonomia e seu
intelectual desenvolve-se frente às práticas pedagógicas apresentadas.
AFETIVIDADE: IDENTIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO NA INFÂNCIA
A afetividade inicia-se no seio familiar da criança, a partir do primeiro contato,
estímulos e manifestações de afeto e preocupação com o bem estar do individuo. Ainda hoje a
família é tida como base sólida que estabelece as relações de amparo e apoio social ao
indivíduo. Segundo Pereira (2011, p. 193)
“A família hoje não tem mais seus alicerces na dependência econômica, mas muito
mais na cumplicidade e na solidariedade mútua e no afeto existente entre seus membros. O
ambiente familiar tornou-se um centro de realização pessoal, tendo a família essa função em
detrimento dos antigos papéis econômico, político, religioso e procriacional anteriormente
desempenhados pela ‘instituição.”
Seguindo esse pensamento, percebemos que a família - antes constituída a partir de
interesses econômicos e patriarcais, passa a estreitar seus laços de afeto em pró do bom
convívio com aqueles que fazem parte desse grupo. Encontramos aqui um sinal claro de
afetividade.
O seio familiar, mesmo enfrentando o que chamamos por muitas vezes de “troca de
papeis” em conjunto com a escola, tem o papel fundamental frente à construção dos
referenciais que servirão de incentivo para a criança se desenvolver na sociedade. Respeito,
carinho, apoio, compreensão, são apenas alguns dos muitos fatores que devem existir no
âmbito familiar.
A participação efetiva do núcleo familiar no contexto escolar e na observação das
práticas pedagógicas é fundamental, as crianças necessitam da certeza que estão sendo
acompanhadas pelos seus responsáveis legais. Essa preocupação por parte da família tem
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crescido o papel que antes era tido apenas como o de levar e buscar na escola, hoje em dia
possui uma construção de valores e ideais.
Segundo Chalita (2004, p.21) “[...] A preparação para a vida, a formação da pessoa, a
construção do ser são responsabilidades da família. É essa a célula mãe da sociedade, em que
os conflitos necessários não destroem o ambiente saudável.”. Realizaremos aqui uma breve
explanação a respeito das responsabilidades da família diante do indivíduo dependente e que
interage de acordo com aquilo que vive dentro do lar. De acordo com Pinheiro (2017).
A família é a base para a construção de uma vida e convivência saudável para
qualquer pessoa, principalmente quando se refere a crianças e adolescentes em
processo de desenvolvimento, que se inicia na infância e conclui-se na fase adulta.
Muitos fatores negativos têm contribuído com a negligência de pais com relação a
seus filhos, e para que a família possa exercer seu papel na criação dos filhos, é
necessário que se alcance uma estrutura familiar capaz de garantir os direitos da
criança e do adolescente.

Fica claro aqui o papel da família frente ao desenvolvimento do individuo e suas
interações diante do ambiente externo como o social e o escolar. A estruturação familiar nos
dias atuais é uma tarefa multidisciplinar realizada pela família e com a ajuda dos demais
setores que em conjunto, trabalham para garantir o desenvolvimento cognitivo e afetivo da
criança. Esse trabalho deve ocorrer de maneira estruturada, onde o bem estar, o respeito, a
dignidade e os direitos da criança seja mantido fielmente.
As relações constituídas no âmbito familiar refletem intrinsecamente no contexto
escolar e social. São as relações familiares que criarão um campo motivacional na criança e
assim ela agirá de acordo com a influência desse campo.
Partindo desse entendimento a respeito das relações, Mello (2006, p.199) diz que:
[a relação] sendo positiva, possibilita uma vivência agradável entendida como um
convite à ampliação da relação com o mundo de pessoas e objetos ao redor. Sendo
negativa, inibe a iniciativa da criança. Em lugar de abrir-se para o mundo que se
descortina frente a ela, a criança se fecha.

Esse resultado (positivo) seguindo o molde das relações que são desenvolvidas na
vida da criança permanece durante toda sua infância até a fase adulta, onde criará uma
experiência de si seguindo os fatores que foram fundamentais para p seu desenvolvimento
enquanto ser humano, principalmente os emocionais.
A afetividade liga-se diretamente às emoções que são adquiridas durante o processo de
desenvolvimento da criança. Dentro de casa, adequa suas emoções de acordo com o ambiente
em que está sendo formada e interage externamente refletindo justamente a maneira como é
tratada no contexto familiar e social.
Em consulta ao Dicionário Aurélio (1994, p. 80), encontramos o verbete afetividade
da seguinte forma: “Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma
de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de
satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. A afetividade é um
complemento fundamental para manter as relações de vinculo ativas na família e
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consequentemente nos outros meios sociais. Logo, identificamos que a criança adquire esse
processo afetivo desde seu nascimento, desenvolvendo-se em suas demais áreas de atuação.
Tassoni (2008) reflete sobre a afetividade e constitui a afetividade em um amplo
agrupamento de acontecimentos mais amplos que compreende a emoção, o sentimento e a
paixão. A criança é reconhecida por seu processo de afetividade. Normalmente as crianças
que não recebem algum tipo de afeto no seio familiar dificilmente cederão ao afeto que possa
vir, por exemplo, do âmbito escolar. Criar esse vínculo e moldar seus fatores determinantes
deve ser um trabalho em conjunto realizado pela família enquanto base formadora e pela
escola enquanto difusor do conhecimento.
Muitas pessoas acreditam que pode haver uma separação ou divisão entre o sistema
cognitivo, afetivo e psicológico. As práticas pedagógicas são constituídas a partir da própria
necessidade da atenção a determinado campo, logo, existe o objetivo de desenvolver o
cognitivo da criança por meio de atividades em que os interesses da afetividade estejam
presentes e com isso, garantir que haja um ideal de maturação psicológica.
Vygotsky nos apresenta uma abordagem ampla e que engloba todos os fatores do
desenvolvimento: cognitivo, afetivo e psicológico. De acordo com seu ideal é impossível que
ocorra essa separação entre os interesses afetivos e as questões que permeiam sobre os
aspectos intelectuais.
Segundo Oliveira (1992, p.76)
Vygotsky menciona, explicitamente, que um dos principais defeitos da psicologia
tradicional é a separação entre os aspectos intelectuais, de um lado, e os volitivos e
afetivos, de outro, propondo a consideração da unidade entre esses processos.
Coloca que o pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui
inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria
a razão última do pensamento e, assim, uma compreensão completa do pensamento
humano só é possível quando se compreende sua base afetivo-volitiva. (OLIVEIRA,
1992, p.76)

Entendemos, portanto que, ao realizarmos essa separação entre o afetivo e o intelectual
colocamos em risco os resultados almejados no processo de ensino-aprendizagem e que por
meio das práticas pedagógicas é desenvolvido de maneira a contribuir para a evolução do
individuo.
A teoria de Vygotsky é baseada no que se chama Zona de Desenvolvimento Proximal;
ela desenvolve-se a partir do contexto atual do desenvolvimento da criança, ocorrendo
efetivamente ou de forma real. Sabendo disso, MATUI (1995:129) afirma que: “A área de
desenvolvimento proximal compreende funções mentais ou operações mentais em
amadurecimento. Corresponderia na linguagem de Piaget, às que estão no nível intermediário
de desenvolvimento”.
A evolução no desenvolvimento cognitivo da criança só é possível quando ocorre uma
motivação e a compreensão do pensamento e sua funcionalidade naquele momento em que
individuo se encontra. De fato, a garantia da busca pela produtividade no desenvolvimento da
criança só se dá a partir do momento em que todos os sistemas de interação trabalham em
conjunto desenvolvendo suas funções de uma maneira ampla evitando falhas.
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AFETIVIDADE E EMOÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Afetividade tem a ver com a resposta às ações, emoções e sentimentos que são
desenvolvidos no individuo. Ela ocorre de maneira funcional a partir de fatores orgânicos e
sociais. Com o tempo o fator orgânico é fortemente influenciado e determinado pelo fator
social, fator esse onde o individuo está inserido.
De acordo com Faria (2010. p. 04),
A afetividade desenvolve-se de acordo com os estágios que Wallon propõe para
entender o desenvolvimento humano, que são: estágio impulso-emocial que abrange
o primeiro ano de vida; estágio sensório-motor e projetivo que vai até o terceiro ano;
estágio do personalismo que cobre a faixa dos três aos seis anos; estágio categorial
começa por volta dos seis anos; estágio da adolescência que começa com a crise
pubertária rompe a “tranquilidade” afetiva que caracterizou o estágio categorial e
impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade.

Quando a criança nasce, ela esboça algum tipo de movimento sem objetivo específico,
Wallon chamou esse movimento de “impulsivo”. Com o tempo esses movimentos vão
tornando-se objetivos e os adultos passam a compreender o desejo da criança. O afeto está
intimamente ligado à essa compreensão.
Os afetos tem um papel fundamental diante da orientação dos comportamentos que o
individuo venha desenvolver. Quando esse processo não ocorre de forma sábia e articulada à
ideia de que o futuro da criança inicia-se a partir da aquisição dos afetos e a relevância que
eles produzem na vida da mesma não devem ser levados em consideração, dificilmente o
criança produzirá suas ações reflexivas com facilidade.
Segundo Wallon (1971, p. 91) “[...] a emoção corresponde a um estádio da evolução
psíquica situado ente o automatismo e a ação objetiva, entre a atividade motriz, reflexa, de
natureza fisiológica e o conhecimento.".
As emoções são reflexos que respondem a pessoa ou evento. Percebe-se que a criança
desenvolve-se emocionalmente a partir do contexto em que suas ações estão inseridas. A
maneira como ela é tratada e o aprendizado que é adquirido a partir de fatores importantes
como a liberdade de ação e autonomia às dinamicidades reflete consequentemente no fator
motivacional, e, assim, as emoções são constituídas. Segundo Wallon (1995, p. 143).
[...] As emoções são a exteriorização da afetividade (...). Nelas que assentam os
exercícios gregários, que são uma forma primitiva de comunhão e de comunidade.
As relações que elas tornam possíveis afinam os seus meios de expressão, e fazem
deles instrumentos de sociabilidade cada vez mais especializados.

Nesse sentido, entende-se que as emoções ocorrem de acordo o processo de
afetividade desenvolvido no indivíduo individuo. A criança expande suas emoções a partir da
construção efetiva de sentimentos por outrem.
Wallon (1968 p.148) distingue claramente o processo de afetividade junto ao fator da
emoção. Ele diz que as emoções são “[...] sistemas de atitudes que corresponde, cada uma, a
uma determinada espécie de situação”.
Entende-se que as emoções desenvolvem-se a partir das atitudes que são concebidas
durante alguma situação. Diante da prática pedagógica, podemos analisar de maneira ampla
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vendo, por exemplo, o quanto a emoção é clara nas datas comemorativas, onde as crianças
preparam projetos, apresentações, atividades artísticas que serão apresentadas em alusão a
data comemorada.
As interações e aspectos desenvolvidos a partir da relação afetiva e emocional
realizada pelo profissional para com seus educandos e as condições em que são estabelecidas,
devem ser levadas tão a sério quanto o aspecto cognitivo da criança.
A respeito dessa reflexão de processos, Alves (2011, p. 3) diz que:
O estabelecimento de condições adequadas para a interação não pode estar pautado
somente em questões cognitivas. Os aspectos emocionais e afetivos são tão
relevantes quanto os cognitivos, principalmente para os alunos prejudicados por
fracassos escolares ou que não estejam interessados no que a escola pode oferecer. A
afetividade, o grau de aceitação ou rejeição, a competitividade e o ritmo de produção
estabelecidos em um grupo interferem diretamente na produção do trabalho.

Estabelecer as práticas pedagógicas de maneira em que as relações sejam adquiridas a
partir do próprio processo de interação entre professor e aluno é de extrema relevância para a
obtenção efetiva dos resultados almejados pela equipe educacional. A escola tem o papel
fundamental de regularesses meios e garantir que as crianças sejam atendidas afetivamente de
maneira onde os vínculos de confiança e apoio possam ser adquiridos diariamente, sem
maiores dificuldades.
O processo de afetividade na educação infantil é constante e ocorre de maneira
gradativa. A criança cria o sentido de si a partir das interações que ocorrem nesse processo,
Segundo Dantas (1992, p. 95) “A construção do eu é um processo condenado ao
inacabamento: persistirá sempre, dentro de cada um, o que Wallon chama de “fantasma do
outro”, de sub-eu (sous-moi)”.
Sabemos que as práticas pedagógicas estão em constante evolução e junto com elas a
maneira como o conhecimento é passado objetivando o aprendizado e desenvolvimento da
criança em sua autonomia. Essas práticas são responsáveis pela existência do processo afetivo
que será desenvolvido juntamente com o sistema emocional de ambas as partes.
Há atividades que podem ser realizas pelo professor em busca da identificação de
emoções nos alunos.
Abaixo listamos algumas propostas pedagógicas:
• No âmbito da leitura, o profissional pode propor que os alunos criem histórias a partir
de livros sem roteiros, contendo apenas imagens. Eles deverão dar ênfase e emoções
aos personagens.
• Relacionar fatores emocionais a regras de convivência. Ex: “Não pode falar alto com o
colega, pois ele pode ficar triste”.
• Encoraje a criança a entender suas emoções. Ex: “O que houve”? Por que você está
chorando? Ao invés de simplesmente repreender a criança.
Desenvolver a prática afetiva é entender os reais sentidos entre os fatores que
influenciam a construção diária a partir das emoções formuladas no dia a dia. O profissional
que desenvolve suas práticas pedagógicas partindo desse principio, exprime uma real
inquietação com as questões que englobam a obtenção do ensino-aprendizagem.
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AFETIVIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR
A escola está diretamente ligada a esse contexto, pois o aprendizado é vinculado às
práticas que a instituição desenvolve, onde as emoções são tidas como fatores pessoais,
moldáveis e que são responsáveis como já citado anteriormente, pela construção dos
processos afetivos que regularão o desenvolvimento das relações em geral, principalmente da
relação professor-aluno.
O contexto escolar é formado a partir de bases norteadoras que determinarão o
desenvolvimento das atividades tanto em sala de aula, quanto fora dela. O processo da
afetividade entra como uma prática necessária para o aprimoramento das práticas pedagógicas
e assim, a obtenção de melhores resultados. Sabendo disso, levantamos aqui alguns
pressupostos a respeito desse processo e o seu desenvolvimento.
Segundo Rodrigues (2001, p. 253-254),
[...] Na medida em que os meios e as formas tradicionais de Educação acham-se de
tal modo corroídos, começam a ser direcionados para a Escola os olhares dos povos,
na esperança de que esta exerça uma função Educativa e não apenas a da
Escolarização. Somente que será necessária outra visão da Escola, dos conteúdos
escolares, do papel dos educadores e da relação da Escola com a sociedade. As
crianças serão enviadas para a Escola cada vez mais cedo e nela permanecerão por
um tempo mais extenso. E isso não será porque há um mundo novo de informações
a ser processado e, sim, porque a Escola deverá exercer o tradicional papel das
famílias, das comunidades, da Igreja, e ainda, o que lhe era próprio: desenvolver
conhecimentos e habilidades. Ela deverá se ocupar com a formação integral do ser
humano e terá como missão suprema a formação do sujeito ético.

A escola na visão neoliberal acaba ocupando o papel e as responsabilidades que antes,
pertenciam aos agentes externos: família, comunidade e igreja. Com isso, faz-se necessária
uma constante reflexão a respeito do caminho realizado pela prática pedagógica até o
resultado observado no desenvolvimento da criança.
Na visão de Bock (1999, p. 261),
A escola apresenta-se, hoje, como uma das mais importantes instituições sociais por
fazer, assim como outras, a mediação entre o individuo e a sociedade. Ao transmitir
cultura e, com ela, modelos sociais de comportamentos e valores morais, a escola
permite que a criança “humanize-se”, cultive, socialize-se ou, numa palavra,
eduque-se.

O papel da instituição que antes era apenas o de ensinar as ciências básicas, hoje
reflete significativamente sobre o desenvolvimento da criança. A imagem do conservadorismo
decorrente do século XX já não faz mais parte desse contexto do qual estamos inseridos à
desenvolver práticas pedagógicas de acordo com a realidade do indivíduo e objetivando a
construção da autonomia e do aprendizado diário.
Galvão (1998, p.113) seguindo os ideais de Wallon, reflete que no contexto escolar
diário: “quanto maior a clareza que o professor tiver dos fatores que provocam os conflitos,
mais possibilidade terá de controlar a manifestação de suas reações emocionais e, em
consequência encontrar caminhos para solucioná-los”.
Na busca pela efetivação positiva na relação entre professor e aluno, é indispensável
tratar da afetividade e suas relações na atuação docente-aluno, pois ela será refletida no fator
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emocional da criança e na compreensão do profissional frente ao desenvolvimento de suas
emoções.
A respeito da afetividade na Educação Infantil, Mendes (2011) diz que:
Através da afetividade na Educação infantil é possível ir além do ensino tradicional
em busca de relações concretas que auxiliam a aprendizagem da criança, uma vez
que ela não possui capacidade de abstração que permita um ensino mais conteudista.
É fundamental abordar que a relação pedagógica deve nortear a relação afetiva que
terá influencia no desenvolvimento do aluno, tendo em vista diferenças individuais e
comportamentais inerentes ao ser humano. Para entender a temática afetividade é
necessário entender a perspectiva da afetividade e a teoria do desenvolvimento
cognitivo.

São os processos educativos que determinam a maneira como a criança reconhecerá o
trabalho do professor, se de forma positiva, interagindo e desenvolvendo o que é proposto, ou
de forma negativa, negando-se receber o aprendizado da maneira proposta pelo educador.
Esse é um processo de conhecimento, onde o professor deve, portanto entender que os
indivíduos são diferentes em vários contextos e enxergar na prática pedagógica a
oportunidade de intermediar laços e assim, construir vínculos afetivos com os alunos.
A partir das demonstrações de afeto ligadas às práticas pedagógicas, a criança cria em
si parâmetros emocionais. A quebra do tradicionalismo feito com salas de aula com cores
vibrantes, o posicionamento diferenciado das cadeiras e interação professor-aluno, cumpre o
papel de adquirir a atenção não somente cognitiva, mas afetiva da criança.
A área educacional está fortemente ligada a essa construção de uma comunicação
efetiva que deve ser realizada com o indivíduo, haja vista que a criança passa boa parte de seu
tempo no ambiente escolar, onde muitas das vezes embarga mais fortemente o aprendizado
que recebeu na escola do que em seu meio social e familiar.
Entender a importância de formular meios comunicativos que serão utilizados na
prática pedagógica e que consequentemente serão refletidos no ensino-aprendizagem do
indivíduo é parte do processo afetivo que deve ser desenvolvido diariamente. A maneira em
que uma comunicação é realizada corretamente frente aos inúmeros desafios encontrados,
principalmente pela recusa por parte da criança que adquire vagarosamente esse meio
formativo em seu âmbito social e familiar é de extrema relevância para a análise tanto
situacional, onde o contexto em que a criança está inserida é colocado em questão quanto
individual, onde a criança pertencente ao período pré-operacional reage de diferentes
maneiras.
Entendemos que a relação professor-aluno é um processo construído e moldado
diariamente de acordo com os parâmetros analisados pelos profissionais e que servem para
efetivar com maior amplitude as práticas pedagógicas frente a afetividade. Segundo Vigotski
(2001, p. 455) “o mestre deve viver na comunidade escolar como parte inalienável dela e,
nesse sentido, as suas relações com o aluno podem atingir tal força, transparência e elevação
que não encontrarão nada igual na escola social das relações humanas”.
O educador nesse contexto assume um papel fundamental na busca pela efetiva
realização de seus objetivos em sala de aula. Segundo Abreu; Masetto & Aquino (1990, p.
115): “É o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de
personalidade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. O modo de agir do
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professor em sala de aula fundamenta-se numa determinada concepção do papel do
professor”.
Entendemos a importância em analisar como ocorre a comunicação em sala de aula e
como ela influenciará na relação professor-aluno. Durante os estágios supervisionados
podemos perceber claramente como os alunos entendem o processo comunicativo quando são
desafiados, por meio de jogos e práticas lúdicas. Para analisar a identificação e aquisição da
afetividade na educação infantil no contexto escolar, remetemos nosso foco elencando
algumas observações que foram realizadas durante os estágios supervisionados:
• O processo de identificação do quanto o afetivo desenvolve-se na criança é criterioso,
devendo partir dos profissionais a análise dos fatores que determinam essa aquisição.
• A família que está presente gradativamente no processo de desenvolvimento da
criança, vincula-se melhor tanto com ela (criança) quanto com os resultados dessa
intermediação.
• Os profissionais que se preocupam em assimilar as práticas pedagógicas de acordo
com as necessidades dos alunos, realizando uma análise a respeito do processo afetivo
encontrado nos mesmos, inferem possibilidades de reestruturação e síntese.
• A autonomia da criança deve ser constantemente estimulada, observando seu
desenvolvimento e estruturação dos comportamentos.
• Para que a prática pedagógica seja concebida corretamente, é evidente a necessidade
do vínculo afetivo entre as partes do setor educacional e as demais que compõem o
desenvolvimento efetivo da criança.
As práticas produzidas no desenvolvimento do contexto pedagógico são atribuídas
pelo saber do profissional. O profissional deve buscar diariamente o aperfeiçoamento desses
saberes, pois como sabemos, diariamente novas práticas e técnicas são criadas, aprimoradas,
substituídas, estão em uma constante rotação de saberes.
Tassoni (2008, p. 205) diz que: “é nas interações com as pessoas que ocorre a
apropriação do legado cultural – patrimônio que envolve conhecimentos, valores, sistemas
simbólicos, formas de agir, pensar e sentir”.
O público infantil está em constante interação – seja na escola ou em casa, os fatores
afetivos estão sempre presentes e necessitam de uma visão crítica a fim de estabelecer meios
favoráveis para que as interações desses fatores sejam vividas pelas crianças.
Segundo Freire (2002, p.73)
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o
professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o
professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático,
racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca.

Independentemente de como o profissional desenvolva suas práticas pedagógicas na
educação infantil, o processo afetivo por parte do seu público será desenvolvido a partir das
reações causadas pelo impacto do seu trabalho enquanto educador.
É importante compreender como ocorre a contribuição do processo afetivo diante do
processo de ensino-aprendizagem e o meio em que o desenvolvimento das práticas
pedagógicas é visto, se favorável, para que o processo cognitivo da criança ocorra de maneira
produtiva.
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Bock (1999, p. 124) nos apresenta uma reflexão acerca da aprendizagem e os
processos que fazem parte do contexto em que ela está inserida.
A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o mundo
está sempre medida pelo outro. Não há como aprender e aprender o mundo se não tivermos o
ouro, aquele que nos fornece os significados que permitem pensar no mundo a nossa vida.
Veja bem, Vygotsky defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e previsão
dentro de nos que vai se atualizando conforme o tempo passa ou recebemos influência
externa.
Compreender o processo Afetividade na Educação Infantil é uma grande chave nas
mãos de todos aqueles que compõem a educação e desenvolvem suas práticas a partir da
realidade escolar encontrada. Um ambiente favorável certamente será desenvolvido com mais
afinco e sem preocupações extremas que possam fugir do alcance resolutivo dos profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a afetividade é um processo que merece ser analisado e compreendido por
todos aqueles que fazem parte do âmbito educacional e que veem nesse processo gradativo a
oportunidade de desenvolver as práticas pedagógicas de maneira a ajudar o educando em suas
questões individuais e coletivas. A educação cumpre o papel de deter as habilidades teóricometodológicas e usa-las na construção do saber frente os novos desafios que são constatados
diariamente em sala de aula.
A sociedade deve preocupar-se com a construção do sistema afetivo na criança e o
quanto ele influenciará não somente sua vida acadêmica, mas também diretamente na
socialização pelo meio em que está inserida. Deve também espelhar-se na escola e entender
que a criança pode ser entendida como um sujeito pensante e não apenas como um ser sem
importância e sem compreensão dos fatores que exteriorizam seus vínculos sociais.
Sabemos que esse processo é variável e que existem fatores intrínsecos que refletem
suas ações na qualidade do desenvolvimento e no aprendizado da criança; mas sabemos
também que somos capazes de intervir e adequar à formulação teórica a respeito do processo
da afetividade no contexto da realidade do aluno.
É de extrema importância que haja uma constante reflexão a respeito do processo de
acolhimento da criança que ao chegar na instituição não possui as bases de apoio, afeto e
compreensão que deveria existir e que torna o preparo e desenvolvimento pedagógico bem
mais fácil enquanto agente regulador da prática educativa.
Encontramos fatores contestáveis como a ausência da participação efetiva do aluno
em atividades que são desenvolvidas diariamente e que cabe a nós, enquanto educadoras,
vincular o processo de ensino-aprendizagem de maneira a refletir no comportamento e
interação do indivíduo; mesmo que ele não possua o vínculo afetivo de forma sólida, a prática
pedagógica deve ser vista à moldar os poucos contextos que a criança venha apresentar.
Devemos ser subversivas no sentido de revolucionarmos o ensino infantil e as
práticas pedagógicas frente ao contexto em que estamos inseridas. Pensar na criança como ser
autônomo que pode levar a mudança para fora do contexto escolar a partir daquilo que ela
adquire no processo constante e diário do ensino-aprendizagem é revolucionário.
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É notório que a educação sofreu muito com as mudanças politicas no Brasil e não
podemos deixar de citar isso; e a desvalorização dos processos de afeto, carinho e
compreensão ficou impregnada na cultura brasileira.
Encontramos professores que dão o máximo de si, para uma efetiva escolarização
fazendo uso das práticas que foram adquiridas durante o seu processo de formação e moldadas
no trabalho escolar diário, pois tem a consciência de que essas práticas são fundamentais para
a mudança e construção de um novo contexto escolar que sim, tem seus resultados refletidos
nos demais âmbitos de desenvolvimento da criança; porém ainda enfrentam a grande
desvalorização politica da educação.
Este estudo possibilitou uma abordagem teórica e crítica a respeito dos preceitos que
norteiam o processo afetivo, possibilitando uma análise e construção de ideias a respeito da
nossa atuação enquanto educadoras e a base que servirá de apoio para o nosso efetivo
exercício profissional.
Desta maneira, recomendamos esta obra para aqueles que encontram-se diariamente
vinculados ao contexto escolar e a todos que enxergam a realidade como algo mutável e
aberta a mudanças e melhorias, não só no processo de afetividade e a maneira como ele deve
ser realizado na Educação Infantil, mas principalmente na preocupação pelo desenvolvimento
dos interesses da criança à aprendizagem de maneira ampla e com a possibilidade de
ultrapassar os muros da instituição educacional.
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RESUMO
O presente estudo está centrado em discutir a importância do psicopedagogo no contexto escolar, isto
é, por meio de uma atuação diferenciada e pautada na formação do cidadão de uma forma global.
Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico, onde procura-se refletir criticamente sobre a
importância do psicopedagogo nas instituições escolares. Este estudo desperta-nos para a necessidade
de se buscar uma educação de qualidade e consciente de que as crianças aprendem de formas distintas
e que se faz necessário um trabalho diferenciado em cada unidade escolar com os alunos que
apresentam sérias dificuldades de aprendizagem ao decorrer da Educação Básica.
Palavras – Chave: Psicopedagogo; Importância; Aprendizagem; Escolas.
ABSTRACT
The present study is centered on discussing the importance of the psychopedagogist in the school
context, that is, through a differentiated performance based on the formation of the citizen in a global
way. This is a bibliographical study, which seeks to critically reflect on the importance of the
psychopedagogist in school institutions. This study awakens us to the need to seek quality education
and aware that children learn in different ways and that differentiated work is needed in each school
unit with students who have serious learning difficulties during Education Basic.
Keywords: Psychopedagogue; Importance; Learning; Schools.
ABSTRACTO
El presente estudio se centra en discutir la importancia del psicopedagogo en el contexto escolar, es
decir, a través de una actuación diferenciada basada en la formación del ciudadano de manera global.
Se trata de un estudio bibliográfico, que busca reflexionar críticamente sobre la importancia del
psicopedagogo en las instituciones escolares. Este estudio nos despierta la necesidad de buscar una
educación de calidad y conscientes de que los niños aprenden de diferentes formas y que se necesita
un trabajo diferenciado en cada unidad escolar con alumnos que presentan serias dificultades de
aprendizaje durante la Educación Básica.
Palabras - Clave: Psicopedagogo; Importancia; Aprendiendo; Escuelas.

INTRODUÇÃO
Segundo a ABPp (Associação Brasileira de Psicopedagogia) a Psicopedagogia é um
campo de atuação em Saúde e Educação que lida com o processo de aprendizagem humana:
seus padrões normais e patológicos considerando a influência do meio - família, escola e
sociedade - no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia.
Em outras palavras, busca decifrar como ocorre o processo de construção do
conhecimento nos indivíduos. Assim, ela se propõe a: identificar os pontos que possam,
porventura, estar travando essa aprendizagem; atuar de maneira preventiva para evitá-los e,
ainda, propiciar estratégias e ferramentas que possibilitem facilitar esse aprendizado.
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A Psicopedagogia busca na psicologia, psicanálise, psicolingüística, neurologia,
psicomotricidade, fonoaudiologia, psiquiatria, entre outros, o conhecimento necessário para
aprender como se dá o processo de aprendizagem nos indivíduos.
Dentro do que foi acima abordado, pode dizer que o Psicopedagogo é o profissional
indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de
ensino-aprendizagem e tem uma atuação preventiva. Na escola, o psicopedagogo poderá
contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como causa
apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares.
Seu papel é analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma
boa aprendizagem em uma instituição. Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos
favoráveis às mudanças educacionais, visando evitar processos que conduzam às dificuldades
da construção do conhecimento.
Dessa forma, refletir criticamente sobre a relevância do psicopedagogo dentro de uma
instituição nos desperta para a necessidade de se buscar uma educação de qualidade e
consciente de que as crianças aprendem de formas distintas e que se faz necessário um
trabalho diferenciado em cada unidade escolar com os alunos que apresentam sérias
dificuldades de aprendizagem ao decorrer da Educação Básica.
É importante também reconhecer as mudanças que têm ocorrido nas diversas fases de
desenvolvimento da criança, pois a infância e a adolescência já requerem novos olhares por
parte dos educadores, psicopedagogos, psicólogos e pediatras. Diante da realidade já citada é
primordial de que haja uma reflexão a respeito do processo da qualidade da educação e a
contribuição de outros profissionais neste processo.
É importante destacar que o psicopedagogo pode atuar em diversas áreas, de forma
preventiva e terapêutica, para compreender os processos de desenvolvimento e das
aprendizagens humanas, recorrendo a várias estratégias objetivando se ocupar dos problemas
que podem surgir.
Numa linha preventiva, o psicopedagogo pode desempenhar uma prática docente,
envolvendo a preparação de profissionais da educação, ou atuar dentro da própria escola. Na
sua função preventiva, cabe ao psicopedagogo detectar possíveis perturbações no processo de
aprendizagem; participar da dinâmica das relações da comunidade educativa a fim de
favorecer o processo de integração e troca; promover orientações metodológicas de acordo
com as características dos indivíduos e grupos; realizar processo de orientação educacional,
vocacional e ocupacional, tanto na forma individual quanto em grupo.
Numa linha terapêutica, o psicopedagogo trata das dificuldades de aprendizagem,
diagnosticando, desenvolvendo técnicas remediativas, orientando pais e professores,
estabelecendo contato com outros profissionais das áreas psicológicas, psicomotora.
Fonoaudiológica e educacional, pois tais dificuldades são multifatoriais em sua origem e,
muitas vezes, no seu tratamento. Esse profissional deve ser um mediador em todo esse
processo, indo além da simples junção dos conhecimentos da psicologia e da pedagogia.
Neste contexto, o psicopedagogo institucional, como um profissional qualificado, está
apto a trabalhar na área da educação, dando assistência aos professores e a outros
profissionais da instituição escolar para melhoria das condições do processo ensinoaprendizagem, bem como para prevenção dos problemas de aprendizagem.
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Por meio de técnicas e métodos próprios, o psicopedagogo possibilita uma intervenção
psicopedagógica visando à solução de problemas de aprendizagem em espaços institucionais.
Juntamente com toda a equipe escolar, está mobilizado na construção de um espaço adequado
às condições de aprendizagem de forma a evitar comprometimentos. Elege a metodologia
e/ou a forma de intervenção com o objetivo de facilitar e/ou desobstruir tal processo.
REVISÃO DE LITERATURA
O Papel do Psicopedagogo na Sociedade
O psicopedagogo pode atuar em diversas áreas, de forma preventiva e terapêutica, para
compreender os processos de desenvolvimento e das aprendizagens humanas, recorrendo a
várias estratégias objetivando se ocupar dos problemas que podem surgir.
O psicopedagogo pode desempenhar uma prática docente, envolvendo a preparação de
profissionais da educação, ou atuar dentro da própria escola. Cabe também ao profissional
detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem; participar da dinâmica das
relações da comunidade educativa a fim de favorecer o processo de integração e troca;
promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e
grupos; realizar processo de orientação educacional, vocacional e ocupacional, tanto na forma
individual quanto em grupo. De acordo com Gonçalves (2002, p.42),
[...] as relações com o conhecimento, a vinculação com a aprendizagem, as
significações contidas no ato de aprender, são estudados pela Psicopedagogia a fim
de que possa contribuir para a análise e reformulação de práticas educativas e para a
ressignificação de atitudes subjetivas. ( GONÇALVES, 2002, p.42)

O estudo psicopedagógico atinge seus objetivos quando, ampliando a compreensão
sobre as características e necessidades de aprendizagem de determinado aluno, abre espaço
para que a escola viabilize recursos para atender às necessidades de aprendizagem. Para isso,
deve analisar o Projeto Político-Pedagógico, sobretudo quais as suas propostas de ensino e o
que é valorizado como aprendizagem. Vale ressaltar de que o fazer psicopedagógico se
transforma podendo se tornar uma ferramenta poderosa no auxílio de aprendizagem.
Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem,
participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo
orientações metodológicas de acordo com as características e particularidades dos indivíduos
do grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o psicopedagogo
participa de equipes responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto
teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e
coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades
individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem. (BOSSA, 1994, p 23).
A Psicopedagogia já vem atuando com muito sucesso nas diversas Instituições, sejam
escolas, hospitais e empresas. A aprendizagem deve ser olhada como a atividade de
indivíduos ou grupos humanos, que mediante a incorporação de informações e o
desenvolvimento de experiências, promovem modificações estáveis na personalidade e na
dinâmica grupal as quais revertem no manejo instrumental da realidade.
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A Atuação do Psicopedagogo na Escola: Realidade E Possibilidade
Sabe-se que o psicopedagogo é um profissional extremamente importante quando se
trata dos processos de ensino e aprendizagem dentro do ambiente escolar. Segundo Porto
(2007, p. 110), “o psicopedagogo atua no campo da aprendizagem, e sua intervenção é
preventiva e curativa, pois se dispõe a detectar problemas de aprendizagem e “resolvê-los”,
além de preveni-los, evitando que surjam outros”.
A atuação do psicopedagogo pode ser institucional/ ação preventiva, o que significa
que este, deve dar conta dos processos de aprendizagens docentes e discentes, dos seus
medos, preconceitos, dificuldades e facilidades que, articulados no conjunto, retratam a
identidade de todo o grupo escolar.
Além de ter um olhar globalizado sobre o fenômeno escolar, considerando aspectos
diversos: a relação aluno-professor e vice versa; condições do ambiente escolar; relação
família-escola; relação de apropriação do aluno com o objeto do conhecimento, entre outros.
Já o psicopedagogo clínico/ ação curativa, também deve estar ciente de todas as
relações que se estabelecem no contexto escolar, no entanto seu enfoque é individualizado,
deve identificar, analisar, planejar, intervir através das etapas de diagnóstico e tratamento. E
através do diagnóstico clínico, poderá identificar as causas dos problemas de aprendizagem e
tratá-las por meio de diversas atividades, com o objetivo de identificar a melhor forma de se
aprender e o que pode estar causando este bloqueio.
É importante salientar que o Psicopedagogo, tanto institucional quanto clínico, ou que
atue em ambas as funções ter o entendimento do Projeto Político Pedagógico, do Regimento e
de toda a estrutura física e documental da instituição, para intervir nas diferentes instâncias
que veiculam o conhecimento, como este transita, como é apresentado aos alunos, avaliado,
transformado, enfim, analisando os processos e as modalidades de ensinar e de aprender.
Além de se utilizar de uns cem números de recursos como jogos, desenhos,
brinquedos, brincadeiras, conto de histórias, computador e outras coisas que forem oportunas
para que seus objetivos se concretizem. Cabe ao Psicopedagogo ajudar a encontrar a melhor
forma de estudar com a finalidade de que ocorra a aprendizagem.
fundamental que o Psicopedagogo conheça como e o que o sujeito aprende. Além de
estar preparado para administrar possíveis reações negativas da paciente frente algumas
tarefas, tais como: resistências, bloqueios, sentimentos, lapsos etc. E não parar de buscar, de
conhecer, de estudar, de investigar para compreender o máximo possível a realidade do aluno
avaliando.
Para Weiss (2004), a prática psicopedagógica deve considerar o sujeito como um ser
global, composto pelos aspectos orgânico, cognitivo, afetivo, social e pedagógico.
Contudo, considera-se o psicopedagogo tanto institucional como clínico como o profissional
mais indicado para atender indivíduos com problemas de aprendizagem, tanto por oferecer
uma ação multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas e especialistas, como por oferecer um
imenso acervo de técnicas de diagnóstico e tratamentos capazes de atingir e eliminar os
problemas de aprendizagens em suas raízes.
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A Prática Docente Sobre o Olhar Psicopedagogo na Contemporaneidade
Sabe-se que cada criança tem o processo de desenvolvimento diferente, algumas
aprendem com maior facilidade enquanto outras aprendem mais devagar. E nesse momento
que é de fundamental importância que o professor analise individualmente cada criança para
poder adequar os conteúdos conforme a necessidade de cada um.
As mudanças de estratégias de ensino podem contribuir para que todos aprendam. Em
alguns casos, as estratégias de ensino não estão de acordo com a realidade do aluno. A prática
do professor em sala de aula é decisiva no processo de desenvolvimento dos educandos. Esse
talvez seja o momento do professor rever a metodologia utilizada para ensinar seu aluno,
através de outros métodos ou atividades ele poderá detectar quem realmente está com
dificuldade de aprendizagem, evitando os rótulos muitas vezes colocados erroneamente, que
prejudicam a criança trazendo-lhe várias consequências, como a baixa estima e até mesmo o
abandono escolar. “O que é ensinado e aprendido inconscientemente tem mais probabilidade
de permanecer”. (COELHO, 1999 p.12).
Assim, deve-se propiciar um ambiente favorável à aprendizagem, ou seja, em que
sejam trabalhadas também a auto-estima, a confiança, o respeito mútuo e a valorização do
aluno. Ao entrarmos em contato com a Psicopedagogia, percebemos, a partir das leituras e
estudos, principalmente dos escritos de Alícia Fernández, que: “ser ensinante significa abrir
um espaço para aprender. Espaço objetivo e subjetivo em que se realizam dois trabalhos
simultâneos: a construção de conhecimentos e a construção de si mesmo, como sujeito
criativo e pensante”. (FERNÁNDEZ, 2001, p.30).
Portanto, ensinar e aprender são processos interligados. Não podemos pensar em um,
sem estar em relação ao outro. Ainda segundo Fernandez (2001, p.29), “entre o ensinante e o
aprendente, abre-se um campo de diferenças onde se situa o prazer de aprender”. Ensinantes
são os pais, os irmãos, os tios, os avós e demais integrantes da família, como também, os
professores e companheiros da escola.
De acordo com Sena, Conceição e Vieira (2004), o processo de ressignificação da
prática pedagógica se constrói por meio de um processo que se efetiva pela reflexão
criticoreflexiva do professor sobre seu próprio trabalho, isto é, a partir da base do contexto
educativo real, nas necessidades reais dos sujeitos, nos problemas e dilemas relativos ao
ensino e à aprendizagem.
Pois, o professor não apenas transmite os conhecimentos ou faz perguntas, mas
também ouve o aluno, deve dar-lhe atenção e cuidar para que ele aprenda a expressar-se, a
expor suas opiniões.
Segundo Firmino (2001) as evidências sugerem que um grande número de alunos
possui características que requerem atenção educacional diferenciada. Neste sentido, um
trabalho psicopedagógico pode contribuir muito, auxiliando educadores a aprofundarem seus
conhecimentos sobre as teorias do ensino e aprendizagem e as recentes contribuições de
diversas áreas do conhecimento, redefinindo-as e sintetizando-as numa ação educativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a escola responsável por grande parte da formação do ser humano, o
trabalho do Psicopedagogo na instituição escolar tem um caráter preventivo no sentido de
procurar criar competências e habilidades para solução dos problemas. Com esta finalidade e
em decorrência do grande número de crianças com dificuldades de aprendizagem e de outros
desafios que englobam a família e a escola, a intervenção psicopedagógica ganha, atualmente,
espaço nas instituições de ensino.
Diante do que foi abordado aqui neste artigo, pode-se chegar a conclusão de que o
papel do psicopedagogo escolar é muito importante e pode e deve ser pensado a partir da
instituição, a qual cumpre uma importante função social que é socializar os conhecimentos
disponíveis, promover o desenvolvimento cognitivo, ou seja, através da aprendizagem, o
sujeito é inserido, de forma mais organizada no mundo cultural e simbólico que incorpora a
sociedade.
Para tanto, prioridades devem ser estabelecidas, dentre elas: diagnóstico e busca da
identidade da escola, definições de papéis na dinâmica relacional em busca de funções e
identidades, diante do aprender, análise do conteúdo e reconstrução conceitual, além do papel
da escola no diálogo com a família.
A Psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e
com os problemas dele decorrentes. Acreditamos que, se existissem nas escolas
psicopedagogos trabalhando com essas dificuldades, o número de crianças com problemas
seria bem menor.
O psicopedagogo é extremamente importante na instituição escolar, pois este
profissional estimula o desenvolvimento de relações interpessoais, o estabelecimento de
vínculos, a utilização de métodos de ensino compatíveis com as mais recentes concepções a
respeito desse processo. Procura envolver a equipe escolar, ajudando-a a ampliar o olhar em
torno do aluno e das circunstâncias de produção do conhecimento, ajudando o aluno a superar
os obstáculos que se interpõem ao pleno domínio das ferramentas necessárias à leitura do
mundo.
Portanto, o profissional da Psicopedagogia propõe e auxilia no desenvolvimento de
projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando à descoberta e o desenvolvimento das
capacidades da criança, bem como pode contribuir para que os alunos sejam capazes de olhar
esse mundo em que vive de saber interpretá-lo e de nele ter condições de interferir com
segurança e competência.
Conclui-se enfim, que a intervenção psicopedagógica é imprescindível para a busca de
superação, visando o desempenho dos alunos no processo de aprendizagem escolar, de forma
que possa encontrar meios para ajudá-los nas suas dificuldades.
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NASCIDO PARA JOGAR BEACH SOCCER
BORN TO PLAY BEACH SOCCER
NACIDO PARA JUGAR FÚTBOL PLAYA
Luiz Escobar Passos da Silva
Rogério Vilela de Abreu Pereira
SILVA, Luiz Escobar Passos da. PEREIRA, Rogério Vilela de Abreu. Nascidos para jogar beach
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Futebol se joga no estádio?
Futebol se joga na praia,
futebol se joga na rua,
futebol se joga na alma.
A bola é a mesma: forma sacra
para craques e pernas de pau.
Mesma a volúpia de chutar
na delirante copa-mundo
ou no árido espaço do morro.
São voos de estátuas súbitas,
desenhos feéricos, bailados
de pés e troncos entrançados.
Instantes lúdicos: flutua
o jogador, gravado no ar
— afinal, o corpo triunfante
da triste lei da gravidade.
Futebol, por Carlos Drummond de Andrade
RESUMO
Trata-se de um artigo que estabelece a conexão entre o povo brasileiro e sua paixão nata pela Bola de
Futebol, que passa por inúmeras modalidades futebolísticas e dentre elas o Beach Soccer, que é uma
modalidade genuinamente nacional.
Palavras-Chave: Beach soccer. Jogo. Futebol.
ABSTRACT
This is an article that establishes the connection between the Brazilian people and their innate passion
for the Soccer Ball, which goes through numerous football modalities and among them Beach Soccer,
which is a genuinely national sport.
Keywords: Beach soccer. Match. Soccer.
ABSTRACTO
Es un artículo que establece la conexión entre el pueblo brasileño y su pasión innata por el Balón de
Fútbol, que pasa por numerosas modalidades futbolísticas y entre ellas el Fútbol Playa, que es un
deporte genuinamente nacional.
Palabras clave: fútbol playa. Fósforo. Fútbol.

INTRODUÇÃO
A partir da poesia de Carlos Drummond de Andrade, observamos que o jogar futebol
no Brasil sempre esteve respaldado no significado cultural de sua prática. Jogamos futebol em
quadras, na praia, na rua ou em qualquer lugar onde se possa rolar a bola, ou seja, inventamos
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jogos/brincadeiras com bola nos pés. Em outras palavras como dizia o saudoso Ricardo
Lucena em Pereira, R. et al 2007 ¨Somos a Pátria de chuteira¨
Nessa perspectiva, a pratica do futebol formal (tradicional), ou seja, com 22 jogadores
e com um campo de grama com os padrões oficiais muitas das vezes é inviável. Nesse
sentido, a nossa criatividade de “distorcer” um pouco as regras de uma partida de futebol
(tradicional) e criar novas versões do jogo, como o clássico “Gol-a-gol", o emocionante
“Artilheiro”,” Bobinho”, “Duplinha de praia” entre tantos outros jogos. Quantas horas da
nossa infância ficamos disputando partidas emocionantes com latinhas, bolas de meia ou até
mesmo bolas murchas ou furadas?
Neste ponto de vista, o jogo de futebol foi adaptado em diversas outras modalidades,
jogos e brincadeiras havendo modificações no espaço e terreno de jogo; número de jogadores;
na bola e regras, sempre buscando a sua prática independentemente das condições
disponíveis. Não é à toa que o futebol é o esporte/jogo mais popular do mundo.
DESENVOLVIMENTO
Desde a infância os brasileiros são influenciados por esse significado. Recebem bolas
e uniformes dos clubes preferidos dos pais ou parentes. Torcem por determinados times.
Assistem aos jogos pela televisão ou nos estádios, são “incentivados” a jogar futebol. Nessa
ótica, “vivemos o futebol” com grande intensidade, gerando uma identidade, ou seja, uma
marca que os brasileiros já nascem sabendo jogar futebol, como se tivessem sofrido uma
mutação genética ou herdado um dom divino para tal, tornando-se um fenômeno
biopsicossocial, de extrema relevância para o brasileiro. Sendo capaz de influenciar diversos
segmentos da sociedade (econômico, político, cultural, social, etc.), englobando uma gama de
elementos subjetivos ao homem, como: paixão, emoção, empolgação, expectativa, frustração,
entre outros.
Como se o jogo fosse codificado para o brasileiro e para o seu contexto, desde a
“chegada" do futebol no Brasil, transformando em um símbolo do cotidiano, elucidado por
Daolio (2000), que “ (...) o novo esporte que chegava da Inglaterra não oferecia apenas
momentos lúdicos de lazer aos seus praticantes, mas permitia, principalmente, a vivência de
uma série de situações e emoções típicas do homem brasileiro. Isso explicaria o alto poder
simbólico que o futebol foi adquirindo ao longo deste século [século xx], passando a
representar o homem brasileiro, da mesma forma como fazem outros fenômenos nacionais,
como o carnaval, por exemplo”. (DAOLIO, 2000, p.33)
A partir deste entendimento, observarmos que o futebol e a sociedade brasileira
formaram um casamento quase perfeito, pois da mesma forma, o samba e o carnaval foram
“peças-chaves” para moldar a identidade do brasileiro. Como um meio de fuga para suavizar
as coisas e deixar de lado as diferenças sociais e educacionais entre a aristocracia e o resto da
população. Funcionando como um unificador social, como base de uma identidade que
contribuíram para a construção da ideia de Brasil como “país do futebol”, gerando no povo
brasileiro uma sensação inigualável de pertencimento, orgulho e patriotismo. Entretanto, essa
manifestação biopsicossocial do futebol para o povo brasileiro é tão excitante e intensa, sendo
capaz de causar profundos impactos na vida de cada indivíduo, sejam positivos (pelas
vitórias) ou negativos (pelas derrotas).

135

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

O Brasil é visto e conhecido entre nós e no exterior como o "país do futebol". Isso é
reflexo do fato de o futebol ser jogado em todo território brasileiro de forma amadora,
semiprofissional ou profissional. A seleção brasileira é uma das, senão a única, que tem mais
títulos no mundo, isso inclui Futebol, Futsal e Beach Soccer que são esportes regidos pela
FIFA (Fédération Internationale de Football Association), somos uma “fábrica de talentos”,
ou seja, somos reconhecidos mundialmente por criar verdadeiros “craques”, somos
reconhecidos por ter um “estilo de jogo” próprio, ou seja, o “joga bonito” e somos o país que
mais exporta jogadores e profissionais do futebol no mundo.
Então, surge em 1993 uma versão do futebol jogado na areia, ou seja, nascia o Beach
Soccer. Um jogo com uma “atmosfera brasileira”, que reunia um ambiente descontraído do
carnaval, além de um estilo de vida saudável, com sol, mar e belas paisagens praianas.
Através de um formato de jogo inovador que proporciona o “jogo bonito” de constante ações
de gols, jogadas plásticas como bicicletas e voleios, com regras de jogo que favorecem a
ocorrência de maior número de gols, tais como toda falta é direta e sem barreira. Além de
uma configuração que facilita a programação de TV, com abertura, intervalos comerciais e
encerramento, mantendo o interesse do público, pois o tempo se divide em três períodos de 12
minutos, com intervalos de três minutos cada.
A paixão do povo brasileiro por jogos de futebol foi além do campo de futebol e foi
para a praia. Emerge então, um jogo com as características do Brasil, ou seja, com o DNA do
Brasil, como opção de lazer e entretenimento. Assim, o Beach Soccer conquista popularidade
e audiência de TV devido às suas características, através de jogos de exibição. Sendo
organizado um torneio exibição, no ano de 1993 em Miami no estado da Florida-USA, com a
participação das equipes do Brasil, Estados Unidos, Itália e Argentina. Tendo como vencedor
o Brasil.
O jogo se tornou um sucesso, tanto que no ano de 1994 foi realizado o I Mundialito de
Beach Soccer, na famosa e charmosa praia de Copacabana. Com esse cenário a favor e
empurrado pelos milhares de torcedores que lotaram as arquibancadas, o Brasil sagrou-se
campeão conquistando o povo brasileiro. Com o aumento da popularidade do jogo no ano
seguinte foi realizado no “berço do Beach Soccer” como é conhecida a cidade do Rio de
Janeiro-Brasil o primeiro campeonato Mundial, sem a chancela da FIFA, onde o Brasil se
tornou o primeiro campeão mundial.
O Beach Soccer conquistou não só o Brasil, mas também o mundo de forma
exponencial, através da participação de jogadores de renomes nacionais e internacionais.
Proporcionando uma evolução no campo de jogo, mas também em uma crescente escalada de
demandas para que o jogo fosse jogado em todo o planeta. O interesse gerado pelo jogo, fez
surgir o primeiro Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Beach Soccer no ano de
1997. Favorecendo uma rápida propagação do jogo em todo território nacional, além de
proporcionar diferentes formas de jogar o Beach Soccer entre as regiões do Brasil. Entretanto,
o primeiro campeão brasileiro foi a seleção do estado do Rio de Janeiro que é considerada
como o “berço do Beach Soccer”.
A nível mundial, o interesse gerado pelo jogo, levou a criação da Pro Beach Soccer
Tour no ano de 1996 que proporcionou ao jogo ser uma grande vitrine mundial, que incluiu
um total de 60 jogos na Europa, Ásia e USA, favorecendo a emersão de ligas regionais a nível
continental como a Euro Beach Soccer League em 1998. Desta maneira o continente europeu
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teve um grande incentivo e aporte para que o jogo se propagasse por todo o continente
favorecendo o surgimento das potências europeias na modalidade. Tendo, a Alemanha como a
primeira campeã europeia de Beach Soccer.
Mesmo com o desenvolvimento do jogo a nível global e a evolução da construção de
uma estrutura de competição mundial, fornecendo uma infraestrutura sólida. O Brasil
conquistou nove dos dez títulos mundiais (sem a chancela da FIFA) disputados entre os anos
1995 até 2004 de forma anual. Nesse período o Brasil foi comandado por três treinadores. O
primeiro treinador da seleção brasileira foi Leovegildo Lins o ex-jogador de futebol e beach
soccer, conhecido também por Júnior ou Maestro Júnior entre os anos de 1995 até 2001. Os
outros treinadores foram Andrey Valério entre os anos de 2002 e 2003 e por fim o último
treinador antes da era FIFA foi Jorge Ferreira, mais conhecido como Índio que ficou no cargo
entre 2004 e 2005, sendo este o primeiro treinador do Brasil em mundiais com a chancela da
FIFA.
Em maio de 2005, o Beach Soccer tornou-se parte da família FIFA. A primeira Copa
do Mundo de Beach Soccer da FIFA foi realizada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro,
ou seja, no seu local de nascimento. Com apenas 11 anos de existência o jogo Beach Soccer
passou a fazer parte da família de jogos de futebol da FIFA e o Brasil claro era o maior
favorito à conquista. Mas para a surpresa de todos, a França derrotou Portugal na final,
tornando-se a primeira seleção campeã do mundo da era FIFA em uma final europeia, pois o
Brasil terminou o torneio com a terceira colocação.
No ano seguinte surge a “febre amarela” um movimento da torcida brasileira para
ajudar o Brasil a jogar o jogo para conquistar o primeiro título mundial da era FIFA. Esse
movimento ficou caracterizado pela demonstração de força em mobilizar as pessoas a
apoiarem e a torcerem para o Brasil, ou seja, a jogar junto durante a segunda edição da copa
do mundo FIFA Beach Soccer que também foi realizada na praia de Copacabana. Essa
paixão, que muitas das vezes beirava a loucura ficou materializado, através das filas
gigantescas para se conseguir um lugar precioso dentro do templo sagrado fincado nas areias
cariocas. Assim, através da sinergia entre torcida e equipe o Brasil foi coroado com o título
mundial FIFA do ano 2006.
Emerge uma nova geração com um jeito “genuíno” brasileiro de jogar o jogo Beach
Soccer, que colocava as características individuais em prol do jogo coletivo. Essa cara nova,
ou seja, nova forma de jogar era alegre, contagiante e principalmente campeão. Tornando-se
mais uma vez o Brasil favorito em todas as competições, sendo o time ser batido. Com uma
filosofia de jogo que o objetivo é jogar bem de forma coletiva como desta o comandante dessa
geração Alexandre Soares em trecho na reportagem explicando sobre a invencibilidade do
Brasil com um recorde de 75 jogos “A individualidade está fora do grupo. E o mais
importante é que todos os atletas estão convencidos de que a nossa grande força é a equipe
(...) tantas vitórias só vem porque estamos jogando bem”. E esse jogar bem o jogo Beach
Soccer, estava atrelado ao treinamento e o espírito de equipe de acordo com Alexandre Soares
técnico do Brasil nesse período pois de acordo com o mesmo o Brasil era a seleção que mais
treinava no mundo inteiro.
Essa forma única e peculiar de jogar fez com que o Brasil se torna-se os “Reis
indiscutíveis da areia” de acordo com a FIFA, não tendo nenhum time no mundo que pudesse
jogar Beach Soccer como o Brasil. Com a incrível conquista de quatro títulos seguidos da
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copa do mundo FIFA (2006, 2007, 2008, 2009), sendo dos muitos recordes que se mante até
os dias atuais. Além de inúmeras conquistas de torneios. Porém sem esquecer que o sucesso
estava no jogar bem e de forma coletiva o jogo.
Mas a partir do ano de 2010, a FIFA decidiu que a realização da copa do mundo de
Beach Soccer ocorreria a cada dois anos. Em 2011 o Brasil perdeu a final da copa do mundo
para a Rússia, ficando com o Vice-Campeonato Mundial.
Assim o jogo da seleção brasileira começava a decair. O Brasil já não jogava mais
com a filosofia de o jogo individual “servir” ao jogo coletivo. Já não tinha mais seu
comandante dos tempos áureos. O Brasil passaria por um período nebuloso e sombrio, a sua
forma de jogar não condizia com os padrões dos tempos dourados, jogava um jogo não tão
vistoso e principalmente não tão vitorioso. Culminando o surgimento e o crescimento de
outras potências mundiais, principalmente europeias com um jogo coletivo pragmático mais
eficiente.
No ano de 2013, o Brasil vinha de uma classificação sofrida nas eliminatórias da
Conmebol, tendo assegurado uma vaga para o mundial do mesmo ano na disputa de terceiro
lugar, através de um jogo pragmático e individual. Já na copa do mundo do mesmo ano o
Brasil perdeu para a Espanha na semifinal e ficou em terceiro lugar após derrotar o Taiti na
disputa de terceiro lugar. A perda da identidade de jogo era cada vez mais profunda e nítida.
A Rússia se tornou bicampeã mundial. Já na copa do mundo de 2015 o Brasil com um jogo
desfigurado das suas tradições tem o seu pior resultado em copas do mundo, quando perdeu
para a Rússia nas quartas de finais e ficou fora da semifinal pela primeira vez, terminando em
quinto lugar geral, tendo Portugal como campeão mundial.
Após 6 anos de espera, o Brasil voltava a jogar mais uma final de copa do mundo
desde 2011. Com um jogo de muita intensidade e de entrega total ao jogo. Assim o Brasil
conquista a Copa do mundo de 2017 e retorna ao patamar de destaque mundial através do seu
comandante Gilberto Costa. No entanto, no ano de 2019 a copa do mundo chegava a sua
décima edição. O Brasil sendo o atual campeão chega ao mundial realizado no Paraguai,
como franco favorito ao título. E para a surpresa de todos o Brasil terminou mais uma vez na
sua pior colocação em mundiais, ou seja, na quinta colocação geral, com um jogo que não
tinha a magia do jogo, que sempre o conduziu a glória eterna. Assim, Portugal conquistou o
bicampeonato mundial da FIFA nas areias do Paraguai.
Desta maneira a singularidade do “jeito de jogar” do jogador brasileiro foi construída
numa via de mão dupla: de fora para dentro, mas também de dentro para fora do jogo de
Beach Soccer. Como desta Claudio Adão, ex- jogador da seleção brasileira de Beach Soccer
“o futebol de areia é muito dinâmico e não adianta querer imitar o russo, o francês ou o
europeu. Temos que jogar o nosso futebol.”
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Foto: Arquivo Pessoal Claudio Adão retirado na internet

Foto: Arquivo Pessoal de Alexandre Soares

Arquivo pessoal do Rogerio Vilela

Foto: Arquivo Pessoal de Alexandre Soares
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Foto: FIFA.com
Foto: Arquivo Pessoal de Alexandre Soares

Foto: FIFA.com
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RESUMO
Este artigo se propõe analisar as teorias do conhecimento e como somos influenciados e/ou moldados,
na busca pelo conhecimento, objetivamos apresentar, discutir e realizar uma reflexão de como foram
“forjados” os jogadores de Beach Soccer.
Palavras-Chave: Futebol. Futsal. Beach Soccer.
ABSTRACT
This article aims to analyze the theories of knowledge and how we are influenced and/or shaped in the
search for knowledge, we aim to present, discuss and reflect on how Beach Soccer players were
“forged”.
Keywords: Football. Futsal. Beach Soccer.
ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo analizar las teorías del conocimiento y cómo se nos influye y / o
moldea en la búsqueda del conocimiento, pretendemos presentar, debatir y reflexionar sobre cómo se
“forjaron” los jugadores de Fútbol Playa.
Palabras clave: Fútbol. Fútbol sala. Futbol playa.

INTRODUÇÃO
O MÉTODO DA PESQUISA: Para isso foram realizadas 10 entrevistas semiestruturada
com jogadores de diferentes épocas, no sentido de entender como esses jogadores iniciaram
suas carreiras, se jogavam outros esportes antes de jogar Beach Soccer, no que esses outros
esportes ajudaram na sua carreira. OBJETIVO: Desta forma este artigo visa identificar
principalmente a origem do Aprendizado do jogador de Beach Soccer.
DESENVOLVIMENTO
“O brasileiro gosta do que ganha, do que é campeão, mas ninguém entende como se
constrói campeões e como se constrói uma modalidade”
Gilberto Costa técnico da seleção brasileira de Beach Soccer campeão do mundo em
2017.
O Brasil é considerado como a maior potência futebolística da história, e muitos são
aqueles que afirmam que é “o país do futebol”. Não só porque é uma lenda nos campeonatos
mundiais da FIFA, incluindo todos os derivados da família do Futebol (Futsal e Beach
Soccer), mas também porque já existem vários brasileiros que brilham em diferentes equipes
internacionais dentre todos os esportes da família do Futebol. O Brasil tem uma longa lista de
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jogadores de alta qualidade, porém a reflexão que temos que fazer é como é gerado esse
processo de criação e construção dos jogadores de Beach Soccer.
Entretanto, para chegar nesse ponto de partida temos que fazer um preambulo do
processo de aprendizagem. Onde a aprendizagem é o processo pelo qual o ser humano se
apropria do conhecimento produzido pela sociedade. Em qualquer ambiente, a aprendizagem
é um processo ativo que conduz a transformações no homem. Sendo natural ao ser humano
sempre querer aprender mais, pois a aprendizagem/vivência é uma característica inerente. O
conhecimento, além de dar oportunidades, faz bem para a autoestima. Nesse sentido o esporte
é um fenômeno que reúne pessoas, sendo importante salientar que o mesmo passou a ocupar
um lugar de destaque no cenário mundial, através da promoção da educação, da cultura, da
saúde, do lazer ou do desempenho esportivo.
Porém essa busca por respostas começou na Antiguidade grega, com o nascimento do
pensamento racional, que buscava explicações baseadas em conceitos e não mais em mitos,
como uma forma de entender o mundo. Para os primeiros filósofos, a dúvida consistia em
saber se as pessoas possuem saberes inatos ou se é possível ensinar alguma coisa a alguém.
Platão um dos maiores filósofos da história, defendia a tese de que nascemos com ideias
natas, ou seja, o saber congênito.
Portanto, a abordagem do Inatismo, é sustenta pela ideia de que as pessoas
naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades
em sua bagagem hereditária. Configurando o conhecimento como advindo da natureza
humana, o homem já nasceria determinado geneticamente. Os conhecimentos para resolver
determinados problemas aflorariam à medida que o indivíduo atingisse determinado
amadurecimento biológico. Logo, essa tendência é determinista a priori. Tal concepção
motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível,
apenas trazendo o saber à consciência e organizando-o. Em resumo, o indivíduo no nosso
caso o jogador de Beach soccer aprende por si mesmo.
Na visão inatista, o professor/treinador que se apoia nessa abordagem ele acredita que
não existe método de ensino para o aluno com dificuldades, simplesmente ele acredita que
não há nada o que se fazer por esse aluno, ou seja, ou o aluno tem o “dom de jogar” por
exemplo ou é um “caso perdido”, tornado o professor um simples descobridor de talentos.
Essa ótica ainda é muito forte, pois muitos acreditam no dom/talento nato. Pois o dom
também é utilizado para explicar como um jogador chega à seleção brasileira, ou como, em
um jogo informal de crianças, uns se destacam mais do que os outros, ou mesmo como, diante
de tanta concorrência nas divisões de base de clube de futebol, alguns conseguem chegar se
tornar um jogador profissional.
Nessa perspectiva o dom reside no fato de ele explicar o que se considera inexplicável.
Apesar da dificuldade de entende e lidar coma representatividade do dom, principalmente em
relação a explicar o inexplicável, ou seja, o que se acredita ser inexplicável, por se situar no
campo da fé, entretanto, a avaliação de quem tem ou não o dom é feito dentro de padrões
criados culturalmente pelo próprio desenvolvimento da modalidade.
Já a corrente teórica do Empirismo, ou seja, a absorção do conhecimento externo é
antagonista a do Inatismo. Essa abordagem defende que o sujeito aprende por meios de
estímulos positivos ou negativos, através de suas experiências vividas, ou seja, desconsideram
qualquer herança genética, buscando explicar a aquisição do conhecimento por meio das
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impressões que ficam gravadas na mente humana em decorrência de uma
experiência/aprendizados vivenciados. Ou seja, as consequências positivas provocam um
aumento na frequência com que o comportamento aparece e são chamadas de reforçamento.
Já as consequências negativas levam a uma diminuição na frequência com que certos
comportamentos ocorrem, recebem o nome de punição.
Embora as pessoas nasçam com capacidade de aprender, elas precisam de experiências
ao longo da vida para que se desenvolvam. A fonte do conhecimento são as informações
captadas do meio exterior pelos sentidos. Desta maneira, os empiristas acreditam que as
informações se transformam em conhecimento quando passam a fazer parte do hábito de uma
pessoa.
A pedagogia para os empiristas é diretiva. O aluno aprende, se e somente se, o
professor ensina. O professor acredita no mito da transferência do conhecimento. O professor
possui o saber e detém o poder estabelecido por hierarquia: "O professor ainda é um ser
superior que ensina a ignorantes. O educando recebe passivamente os conhecimentos,
tornando-se um depósito do educador" (Freire, 1985, p. 38).
Partindo desse princípio, o indivíduo se constitui um ser vazio que deve ser
completado ou preenchido de conhecimento, através de transmissão unilateral de
experiências, ou seja, a mente humana é definida como uma tábula rasa, um espaço vazio a
ser preenchido. A criança é comparada à água, que pode ser canalizada na direção desejada.
Portanto, professores/treinadores com a visão empirista, costumam a se preocupar
simplesmente com a memorização de conteúdo, e se esquecem de trabalhar a mente do aluno
e ajudá-los a refletir sobre os conteúdos.
Na prática, é advinda dessa tendência e disseminada pelo senso comum de que
determinadas pessoas, ao longo do processo de aquisição do conhecimento, mostram-se
incompetentes para aprender as respostas dadas para a resolução de certos problemas a que
são expostas, pois segundo os empiristas todos devem ou podem aprender no mesmo ritmo.
Ao mesmo tempo, em consonância com essa proposta, são fincados os alicerces da
metodologia tecnicista, a qual parte dos mesmos princípios acima citados, porém acresce em
sua operacionalização a fragmentação em partes do conhecimento a ser transmitido.
Logo, como exemplo, podemos citar um treinamento de esporte qualquer, em que o
treinador separa o jogo em movimentos (habilidades/fundamentos técnicos) e na organização
do treinamento prioriza o adestramento desses movimentos, sem o contexto de sua realização
no jogo. Ele faz isto porque parte da ideia de que especializando as partes terá um todo (jogo)
melhor. Essa tendência vem a justificar a presença do ex-jogador como o melhor treinador. Se
se aprende por modelação e transmissão de um padrão a ser copiado de modo estereotipado, o
melhor modelo só poderia ser o melhor jogador, pois ele mostrará com perfeição o
movimento que deve ser repetido à exaustão.
Portanto, se sou responsável pelo preenchimento, partindo de um modelo ideal
(padrão ouro), transmitirei as verdades (informações), de modo a obter o comportamento que
se deseja (quem deseja é sempre o patrão). O modo de fazer é mais importante, mesmo
porque é interessante que não se compreenda o jogo, pois assim se revela a importância do
treinador, que dominará os jogadores com seus comandos e desmandos.
Em meio a essas duas tendências fundamentalmente opostas, surge a teoria
interacionista, quem nem é determinista como a inatista, porém não descarta os ditames
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genéticos, nem é funcionalista como as empiristas, todavia não desconsidera a importância
das experiências ao longo do processo de aquisição dos conhecimentos.
Assim, a abordagem Interacionistas, apoia-se na ideia de interação entre o organismo e
o meio. A aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção contínua
do ser humano em sua relação com o meio. “Organismo e meio exercem ação recíproca.”
(FOSNOT, 1998). O ser humano, interage com o meio ambiente respondendo aos estímulos
externos, analisando, organizando e construindo seu conhecimento a partir do “erro”, através
de um processo contínuo de fazer e refazer, ou seja, um influencia o outro acarretando
mudanças sobre o indivíduo. Eles discordam das teorias inatistas por desprezarem o papel do
ambiente e das concepções empirista por ignorarem fatores maturacionais.
Portanto, a concepção interacionista de desenvolvimento acredita na ideia de interação
entre o organismo e o meio, na qual resulta a aquisição de conhecimentos, como um processo
construído pelo indivíduo que dura a vida toda. Desta maneira, devemos abrir um parêntese
para explicar que o interacionismo não se limita a um novo método pedagógico, mas sim a
uma nova concepção teórica, impregnada de preceitos advindos do complexo paradigma
emergente, que discorre sobre a forma como se concebe a aquisição de conhecimento. Assim,
pode-se afirmar que não existe apenas um método interacionista, mas sim inúmeros, que são
idealizados ao se respeitar a coerência teórica correspondendo com as exigências culturais.
Essa coerência teórica é contemplada quando no processo, parte-se do princípio que o
indivíduo (aprendiz) deve ser o centro da intervenção pedagógica, e a partir daí, ao se
desencadear processos de assimilações e acomodações provocadas pelas situações problemas,
o ser/sujeito possa construir seu conhecimento, mantendo estritas relações com o meio
cultural. Quando as crianças têm liberdade para se expressar ludicamente, entendendo lúdico
como liberdade de expressão, vemos claramente o método interacionista sendo aplicado de
forma espontânea.
Neste sentido, a pedagogia interacionista é relacional, ou seja, o professor acredita que
seu aluno é capaz de aprender sempre e a partir do que o aluno construiu até hoje, ocorre nova
construção de conhecimento. O professor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além
de aprender, passa a ensinar. Sendo assim, pode-se aprender tudo que se quiser, dependendo
para isso apenas do estabelecimento de vínculos afetivos e significativos (aprendizagem
significativa), desencadeados por necessidades vitais, em meio à convivência em um rico
ambiente de aprendizagem.
Logo, podemos entender que a pedagogia da rua é intuitivamente, interacionista. Pois
seus ricos ambientes de aprendizagem provenientes das peladas, jogos de “futebol
adaptados”, gol caixotes, controles e rebatidas proporcionavam a construção do conhecimento
por meio da interação do ser com o meio. Desta forma, a teoria do conhecimento que é o ramo
da filosofia que estuda o conhecimento, está sustentado em três pilares principais.
A partir desse raciocínio sobre as teorias do conhecimento e como somos
influenciados e/ou moldados, na busca pelo conhecimento, objetivamos apresentar, discutir e
realizar uma reflexão de como foram “forjados” os jogadores de Beach Soccer. Para isso
foram realizadas 10 entrevistas semiestruturada com jogadores de diferentes épocas, no
sentido de entender como esses jogadores iniciaram suas carreiras, se jogavam outros esportes
antes de jogar Beach Soccer, no que esses outros esportes ajudaram na sua carreira.
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Entrevistado 1
Joguei futebol de campo nas divisões de base e no profissional de alguns clubes do
meu estado, mais não consegui seguir a carreira no campo e surgiu o beach Soccer.
Entrevistado 2
Joguei futebol e futsal. No futebol jogava de volante, posição que exigia muita
marcação e no Futsal joguei de pivô onde eu aprendi a jogar de costas e algumas
movimentações são parecidas com o Beach Soccer.
Entrevistado 3
Antes do beach soccer eu jogava futsal. Os dois esportes são muito parecidos nas
movimentações e nos números de atletas em quadra. O futsal me ajudou muito na minha
posição com a agilidade e tempo de reação.
Entrevistado 4
Antes, jogava sim outros esportes como futebol society, o futebol de campo e o
próprio futebol de praia de 11 e que sem dúvida facilitou muito o entendimento do que vinha
ser o beach soccer, mas segundo eu são completamente diferentes como dinâmica. Mas me
ajudou sem dúvida.
Entrevistado 5
Jogava no profissional de um clube de futebol no Rio de Janeiro na 3 divisão e em
2010 me lesionei, dessa lesão eu iniciei no Beach Soccer, no caso pós lesão.
Entrevistado 6
Joguei futebol na grama sintética a minha infância inteira, isso me fez melhorar
muito.
Entrevistado 7
Joguei futebol de campo na base de clubes grandes de Natal e fui jogador profissional
em um clube mais não consegui seguir carreira.
Entrevistado 8
Comecei no futsal, fraldinha até o pré-mirim no Flamengo depois fui para o futsal do
Fluminense fique até o infanto juvenil e depois fiz um teste no campo e joguei campo
profissionalmente até receber um convite do maestro Junior para jogar Beach Soccer na
praia de Copacabana.
Entrevistado 9
Jogava futebol de campo. Me ajudou por causa dos trabalhos de fundamentos e
técnica da base que eu fazia no futebol de campo.
Entrevistado 10
As modalidades coletivas são de jogos de oposição, isto é, duas equipes que tem o
mesmo objetivo e se opõem durante uma partida de modo a medirem forças na tentativa de
superar o esforço adversário. Esta tentativa de superar o adversário é pautada no alcance de
um alvo em terreno adversário. Esta conquista pode ser feita através da invasão do terreno
adversário ou lançando o implemento central para perto do alvo adversário como o futsal e o
futebol por exemplo. Por outro lado, a equipe que defende seu alvo deverá criar maneiras de
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se opor a eventuais ataques adversários, gerando assim a característica central dos jogos
coletivos, a oposição.
Um dos principais avanços na literatura sobre Esporte nos últimos anos parece ter sido
a respeito do seu ensino e aprendizagem a partir das semelhanças estruturais entre as
modalidades coletivas. as modalidades esportivas coletivas podem ser agrupadas em uma
única categoria pelo fato de todas possuírem seis invariantes: uma bola (ou implemento
similar), um espaço de jogo, parceiros com os quais se joga, adversários, um alvo a atacar (e,
de forma complementar, um alvo a defender) e regras específicas. São essas invariantes que
geram a categoria Esporte Coletivo, ou Jogo Esportivo Coletivo, e que permitem visualizar
uma mesma estrutura de jogo segundo Bayer, 1994.
As regras de ação estão diretamente relacionadas à capacidade de tomada de decisão
de um determinado atleta. Da mesma maneira, sua capacidade de tomada de decisão está
relacionada ao seu entendimento da lógica do jogo e de sua capacidade de realização motora.
Um atleta não cogitará tal resposta para uma determinada situação, se esta não estiver inserida
na sua capacidade de jogo1.
Fala sobre a teoria de aprendizado Daolio
A proposta possui três elementos fundamentais: princípios operacionais, regras de
ação e gestos técnicos. Os princípios operacionais são divididos em operacionais de ataque e
operacionais de defesa. Os princípios de ataque são: conservação individual e coletiva da
bola, progressão da equipe e da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada,
visando à obtenção de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são: recuperação da
bola, impedir o avanço da equipe contrária e da bola em direção ao próprio alvo e proteção do
alvo visando impedir a finalização da equipe adversária. As regras de ação são os meios de
gestão necessários para se alcançar êxito dos princípios operacionais. Um bom exemplo é
dado por Daólio (2002, p. 100), [...] para se obter sucesso na progressão da bola e da equipe
em direção ao alvo adversário, são necessárias algumas ações individuais e coletivas, tais
como, criar linhas de passe, colocação individual em espaços onde a bola poderá chegar,
desmarcação em relação aos jogadores adversários, entre outras. Após este processo, começa
o direcionamento para os gestos técnicos específicos das modalidades esportivas. Assim, a
técnica seria o “modo de fazer” e a tática, “as razões do fazer”, e, obviamente, uma não
existiria sem a outra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em observância a resposta dada pelos entrevistados da referida pesquisa conclui-se
que os mesmos, em esmagadora maioria construíram suas bases de conhecimento técnico e
tático em outras modalidades como Futebol de Campo e Futsal.
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RESUMO
Muito já se falou sobre liderança, sobre técnicas e táticas, muitos estilos e teorias, muitas formas e
conceitos, do velho e do novo, gerações e gerações, do contemporâneo ao moderno, do certo e do
errado, enfim, o que será o certo? Existe certo? Neste artigo serão abordadas algumas técnicas que
poderão auxiliar na formação do liderado, e porque não dizer do próprio líder. É importante entender e
compreender as várias formas de abordar o conteúdo e saber escolher qual a ferramenta correta para
cada momento. A chave do sucesso é saber qual delas aplicar e em que momento, dependendo muito
do perfil dos envolvidos. Existe uma gama de variantes que podem ser percorridas e mescladas,
adaptadas e aplicadas.
Palavras chave: Liderança. Gerações. Técnicas.

ABSTRACT
Much has been said about leadership, about techniques and tactics, many styles and theories,
many forms and concepts, old and new, generations and generations, contemporary to
modern, right and wrong, in short, what will be right ? There is right? In this article, some
techniques that can help in the formation of the led will be discussed, and why not say the
leader himself. It is important to understand and understand the various ways to approach the
content and know how to choose the right tool for each moment. The key to success is
knowing which one to apply and at what time, depending a lot on the profile of those
involved. There is a range of variants that can be traversed and merged, adapted and applied.
Keywords: Leadership. Generations. Techniques.
ABSTRACTO
Mucho se ha hablado sobre el liderazgo, sobre técnicas y tácticas, muchos estilos y teorías,
muchas formas y conceptos, viejos y nuevos, generaciones y generaciones, contemporáneo a
moderno, correcto e incorrecto, en fin, ¿qué será lo correcto? ¿Hay derecho? En este artículo
se discutirán algunas técnicas que pueden ayudar en la formación del liderado, y por qué no
decirlo el propio líder. Es importante comprender y comprender las diversas formas de
abordar el contenido y saber elegir la herramienta adecuada para cada momento. La clave del
éxito es saber cuál aplicar y en qué momento, dependiendo mucho del perfil de los
implicados. Existe una gama de variantes que se pueden atravesar y fusionar, adaptar y
aplicar.
Palabras clave: Liderazgo. Generaciones. Técnicas.
INTRODUÇÃO
De que forma podemos formar líderes no âmbito escolar? O contexto mundial impõe,
à sociedade, mudanças inevitáveis. Para estar em sintonia com a evolução tecnológica é
necessário buscar a informação de fontes confiáveis constantemente. Adaptar-se a esta nova
realidade será o desafio para todos que desejarem alcançar uma posição compatível com a
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categoria profissional escolhida, pois o mundo tem a inconstância de um vulcão ativo,
impondo desafios constantes.
A liderança, no século XXI, tem sido preocupação de inúmeros autores. Eles
explicitam, em suas publicações, a importância da revisão dos aspectos formativos das
escolas, tanto a nível fundamental, quanto médio e superior, na formação de seus estudantes
para se tornarem profissionais de liderança. Mesmo com toda a transformação social que
vivenciamos, a tecnologia ainda não substituiu a necessidade de orientar pessoas para
alcançarem objetivos e metas, ou seja, os professores ainda serão necessidade por um longo
tempo.
Admite-se que a escolha do modelo de liderança a ser adotado dependerá da equipe de
trabalho que compõe o quadro de pessoal. O comportamento dos membros do grupo indicará
as ações pertinentes; logo, a interação com os integrantes constitui-se de grande importância
na administração.
A comunicação constitui-se num elemento de suma importância no processo de liderar
no âmbito escolar. A maneira como se dá a transmissão de mensagens interferirá no resultado
desejado. Esta temática de comunicação visa provocar mudanças no comportamento dos
indivíduos, através do desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao próprio
desempenho, que culmina com a satisfação profissional. Sob esse aspecto, a comunicação está
no núcleo da liderança, uma vez que a liderança é um relacionamento interpessoal no qual os
líderes influenciam pessoas para mudança via processo comunicativo.
LIDERANÇA – DIFERENTES CONCEITOS E ENFOQUES
Liderança é o processo de influir nas atividades do grupo com vistas ao
estabelecimento e ao alcance de suas metas. Por meio dela, o líder consegue gerar alterações
nas atitudes e associações dos liderados, levando-os a se comprometerem com os objetivos e a
missão da organização.
Há diferentes pontos de vista sobre a conceituação de liderança e diferentes enfoques
desta, de acordo com o contexto em que ela ocorre. Conforme Dubin (1951), "Liderança é
exercício de autoridade e tomada de decisões". Cowley (1928) considera "Líder é o que
consegue fazer com que os outros o sigam". Stogdill (1948), afirma que "Liderança é o
processo de influir nas atividades do grupo com vistas ao estabelecimento e ao alcance de
suas metas".
Estas afirmações nos levam a acreditar que a liderança é uma construção individual
e/ou coletiva, que tem no líder a sua figura exponencial e que interfere, preferencialmente, de
forma positiva no andamento das instituições ou grupos.
Analogamente a isso, surgem questionamentos acerca de liderança que podem se
tornar caminhos ou alternativas para o desenvolvimento de um líder. Existe alguma forma de
fazer com que se seja seguido? Como pode se dar essa influência? Que poder é este? Para
obter as respostas a estas perguntas, é necessário que sejam esclarecidos outros conceitos
afins, que têm relação direta com a definição de liderança.
INFLUÊNCIA: força psicológica na qual uma pessoa age de modo a modificar o
comportamento de outra, de algum modo intencional. (Chiavenato,1997).
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AUTORIDADE: É o poder legítimo. É o poder legal e socialmente aceito. É o direito
de mandar em alguém que tem o dever de obedecer. (Robbins, 2002).
PODER: potencial de influência de uma pessoa sobre as outras. (Chiavenato,1997).
Como representante direto da liderança, é imprescindível que o líder conheça essas
definições e saiba colocá-las em prática. Há uma diferença bastante sensível entre autoridade
e poder; um líder precisa conhecê-la e agir com o pensamento sempre voltado para os
objetivos que a instituição deseja ou pretende. Assim, pode-se afirmar que a liderança exige
do líder:
A palavra líder veio do antigo germânico lad, “caminho”. Um ladan, ou “líder”, era
“aquele que mostrava o caminho”. Era o guia, que conduzia caminhantes de um povoado a
outro. Sua principal responsabilidade, durante a caminhada, era “cuidar de todos e de cada
um”.
Liderança é o processo pelo qual se motiva e ajuda a trabalhar os outros, com
entusiasmo para atingir seus objetivos. “É o fator humano que ajuda um grupo a identificar o
caminho a seguir, motivando-o para alcançar suas metas”. (DAVIS e NETSON, 1991).
A Liderança em todos os níveis é a base do treinamento realista e agressivo, na qual
resulta numa equipe com alto grau de disposição que estimula os soldados a trabalharem sob
circunstâncias difíceis e de perigo para vencer os adversários. (King, 1993).
Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente
visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. (James Hunter,
2004).
Liderança – Exigências de um líder
Aqui poderia citar infinitas habilidade e competências de um líder, sendo algumas: a
Atitude para predisposição para sacrifícios pessoais; conhecimento da liderança de outros
líderes; conhecimento do comportamento do ser humano; obtenção de experiência através da
ação; obediência; confiança; respeito; cooperação leal; natureza amistosa e firme; afeição
pelas pessoas; reconhecimento da contribuição das pessoas; preocupação sincera com o bem
estar das pessoas; boa disposição para elogiar; habilidade para inspirar; habilidade para
estabelecer clima de cooperação; habilidade para aconselhar; talento para convencer; tato e
diplomacia.
Como podemos nos preparar e ter todas estas habiliades e ainda sobrar tempo para dar
aula? E não é somente isto.... precisamos ter e transmitir muito mais qualificações como visão
de mundo; ter uma cabeça estratégica; habilidades humanas refinadas; postura cidadã;
integridade; autenticidade; atitude positivas; visão do todo; competência em fazer acontecer;
cpacidade de gerenciar mudanças; ousadia; capacidade de assumir riscos; capacidade de
negociar; abertura para as possibilidades das novas tecnologias; velocidade em aprender e
coerência.
E para confirmar tudo isto, vamos ver algumas dicas de um guru da Liderança, o
aclamadissimo Tom Peters. Para ele os líderes visionários são importantes. Mas grandes
administradores são fundamentais. No sistema velho: Os administradores são chatos e os
líderes legais. No sistema novo: Os líderes são legais e os administradores também.
Sim, há épocas em que o culto da personalidade funciona. O autor enfoca que em
momentos difíceis os líderes são os pontos de referência para os seguidores. A liderança é
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confusa como o diabo. Mantra nº 1 da liderança: TUDO DEPENDE. É necessário avaliar o
momento e o contexto.
Liderar uma equipe não quer dizer nivelar por baixo. O autor cita o exemplo que da
mesma forma como numa manada de búfalos somente os mais fortes sobrevivem. Precisamos
focar em criar liderados melhores e construir sobre as fortalezas deles e não toná-los menos
piores melhorando os pontos fracos.
Líderes amam a confusão, não gostam da zona de conforto, gostam de desafios. O
líder raramente é – ou nunca é? – o que apresenta o melhor desempenho. Aqui o autor relata
vários exemplos onde o melhor líder de um time raramente é o melhor jogador.
Líderes criam o seu próprio destino. Não haverá mais lugar para os burocratas,
somente para as pessoas que tomam a determinação pessoal de liderar sobreviverão. Líderes
vencem usando logística. Visão, claro. Estratégia, sim. Mas quando você vai para a guerra,
deve ganhar usando logística superior.
Líderes fazem tudo ao mesmo tempo, tecem a sua rede de relacionamento,
desenvolvem a arte do improviso e têm de estar prontos a adaptar, mudar, esquecer e perdoar.
Líderes confiam nos seus instintos, confiam na confiança, esquecem com facilidade, se
ontem não deu certo, esqueça, e hoje tente de novo...
Líderes sempre arrebanham gente nova e cometem erros – e não esquentam a cabeça
com isso. SUCESSO É A HABILIDADE DE IR DE FRACASSO EM FRACASSO SEM
PERDER O ENTUSIASMO (Winston Churchill)
Líderes amam trabalhar com outros líderes, têm humor, pois o humor é a melhor arma
para evitar que você e a sua equipe enlouqueçam. Eles têm bom gosto e não criam seguidores,
criam mais líderes, cultivam a diversidade, não sucumbem ao próprio sucesso; prezam quem
queira ultrapassar a sua própria sabedoria; adoram a tecnologia; apaixonam e se apaixonam;
sabem que energia gera energia.
O autor ainda defende a idéia de que os líderes sabem respeitam os outros; dão as
caras; que é desempenhar o papel de líder; são grandes contadores de histórias; dão uma causa
a cada pessoa; pensam, ou melhor, sabem que podem fazer a diferença; são grandes faladores;
escutam com toda a atenção; têm prazer em rodear-se de pessoas que são mais espertas que
eles próprios; são grandes políticos; criam um sentido para as coisas; aprendem; nunca são
apanhados lutando na guerra passada e sabem quando devem pendurar as chuteiras.
Durante os próximos anos, não haverá lugar para os burocratas. Somente as pessoas
que tomam a determinação pessoal de liderar sobreviverão, e isso é verdade para todos os
níveis de todas as organizações. De maneira surpreendente, vimos isto acontecer onde menos
se esperava: entre os militares. A experiência que a Marinha ou o Exército podem passar a
alguém é que os líderes são necessários em todos os níveis, inclusive ela pode ser melhor
ensinada no trabalho, no dia a dia, do que numa faculdade de administração.
Qual é o item mais restrito hoje, amanhã e depois de amanhã? O tempo. O futuro
pertence ao líder que conseguir fazer uma dúzia de coisas simultaneamente. Mas lembrando
que além de ser multifuncional, o líder precisa saber sincronizar o grupo e delegar
competências de forma responsável, tecendo parcerias.
A competição muda o tempo todo. Assim, os líderes precisam também mudar,
continuar a reinventar a si próprios. Estes deverão estar prontos a se adaptar, mudar, esquecer,
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perdoar. Precisam estruturar novos papéis e novos relacionamentos para eles próprios e para
sua equipe.

A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NOS LÍDERES NO ÂMBITO ESCOLAR
A internet mudou não somente as comunicações, como também desenhou um novo
layout cultural, que hoje conhecemos por conectividade. As gerações que nasceram após o
boom da web, as conquistas tecnológicas e plataformas de Tecnologia da Informação
encontraram um ambiente fértil e criaram novas demandas, antes impensáveis. Em vista
disso, as formas de relacionamento são agora fios, redes e teias, a assombrar os que sempre
detiveram o poder e manusearam as linhas de força organizacionais. Assim, está parcialmente
explicado o porquê da falha das lideranças em cumprir com eficiência seu papel:
envelheceram rápido e ninguém mais quer ouvir suas lamúrias, ordens ríspidas ou desgastadas
frases de efeito desmotivacional.
Por conseqüência temos uma tensão incompatível de objetivos entre liderança e
gestão. O segredo não está nos hábitos sim no que fazemos. Numa organização
contemporânea, temos que ter, necessariamente, bons líderes e bons gestores. Pode-se ser um
ou outro, parcialmente, mas conforme a situação hierárquica devemos optar por uma das duas
posturas ou perde-se a eficiência.
Ninguém faz tudo certo da primeira vez. A maioria nem faz na segunda vez, nem na
terceira e nem na quarta. À medida que os tempos ficam mais turbulentos, será vista uma
maior quantidade de erros. Ao se cometer um erro, é importante que este seja percebido, que
se tenha a humildade de reconhecê-lo e buscar corrigi-lo da melhor maneira possível para que
não aconteçam no futuro.
Para sobreviver nestes tempos difíceis, é preciso rir de si mesmo e das situações muito
mais vezes do que imagina. O humor é a melhor arma para evitar que líder e liderados
enlouqueçam.
Considera-se importante que o coletivo da equipe pode ser responsável por contribuir
de maneira efetiva a apoiar a inovação contínua e gerir não somente “resultados”, mas a
origem dos mesmos, que em última análise vêm das pessoas, tecnologias, processos e gestão
do conhecimento. Os líderes devem ser responsáveis por pensar estrategicamente não apenas
sobre o seu próprio departamento, mas também sobre seus clientes internos, no caso os
alunos, professores, funcionários e externos, os pais e comunidade escolar.
Quando uma escola se compromete com o desenvolvimento e o estímulo do espírito
de liderança de seus alunos, estes precisam ser orientados. Antes de chegar à liderança, é
importante que tenham a consciência de que é necessário acumular conhecimento a partir da
disciplina, estudo responsável, indo a conferências, tomando notas, pesquisando e mantendo
os olhos e os ouvidos bem abertos o tempo todo. Se não continuar a aprender, pode ter certeza
de que vai ficar para trás.
Ao chegar numa posição de liderança, qualquer pessoa precisa ter humildade,
mantendo seus princípios e valores apesar dos resultados. Mesmo que estes ainda não estejam
no patamar desejável, um líder saberá encontrar as falhas nas estratégias empregadas e
corrigir o rumo para que, logo mais, as vitórias apareçam.
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Ninguém valoriza um trabalho especial, e a tendência das pessoas é fazer tudo de
qualquer jeito.
O ambiente escolar e o de trabalho estão cada vez mais agitados e é muito fácil se
contaminar com esse caos. Muitas pessoas confundem velocidade com agitação. A velocidade
nasce da capacidade de resolver problemas e alcançar as metas.
Quando as coisas estiverem dando errado, e isso acontece com frequência, é
necessário respirar fundo e aceitar as crises como parte do dia a dia, mantendo a direção e
focando os objetivos, sempre.
É preciso lembrar aos alunos que os perdedores se sentirão vítimas do destino e
correm o risco de transformar sua dor em ressentimento. Os vencedores aproveitam os
problemas para tomar impulso e mudar a vida para melhor. Esta é a postura de quem tem
garra. Daquele que dá o sangue pelo prazer de se superar, mantendo seus valores mesmo em
situações adversas.
A ética é um pilar imprescindível. Se você quer ser um líder, precisa encontrar um
caminho único para si mesmo. Isso significa ter imaginação, curiosidade, coragem,
compromisso com as pessoas e profunda paixão pelo que faz.
Por isso, há dois momentos ou tipos diferentes com que se lida em relação à liderança:
o gestor e o líder. Acredita-se que os verdadeiros líderes, mais diretamente no âmbito escolar,
ou seja, quem comanda efetivamente uma instituição chamada Escola, precisa contar com um
bom time de profissionais. Esta equipe de gerenciamento, por sua vez, utiliza
proporcionalmente de sua liderança, com os liderados. Mas são efetivamente gestores e
devem tomar consciência disso. Líder é quem direciona para o futuro e o gestor, é quem
administra o presente, cada qual tem seu momento e sua razão.
É necessário que os líderes atualizem seu pensamento e perspectivas, libertando-se de
uma visão tradicional e uma mentalidade focada internamente nas tarefas e obrigações
gerenciais.
Quanto aos gestores, eles devem entender que seu papel é administrar a organização e
buscar o melhor em sua liderança, dentro dos núcleos internos que falamos, para que a escola
seja um bom espaço de trabalho, eficiência e comprometimento com o ser humano como um
todo. Isso inclui ir ouvir os Professores, Coordenação Pedagógica, Funcionários,
Colaboradores e Comunidade Escolar, procurando conhecer a situação atual de sua equipe,
em outras palavras, significa arregaçar as mangas e sujar a mão de graxa, se for preciso.
Afinal, ninguém respeita um diretor, gestor que não tem a menor ideia do esforço necessário
para se produzir um trabalho de excelência.
E por falar em excelência, aproveito para falar da Roda da excelência que o (ex)
técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, o megacampeão Bernardinho usa em suas palestras
(tive o prazer de ter esta oportunidade recentemente).
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Ele fala muito na questão da segurança, de nunca transmitir insegurança para os
liderados e nem para os adversários.
Que numa equipe é necessário conhecer a todos, conhecer os seus potenciais, seus
pontos fortes e fracos, o que motiva a cada um, os medos de cada um.
Ele ressaltou bastante que o sucesso dele como técnico é seu time ser campeão, formar
campeões, pois o técnico apesar de todo o trabalho não recebe uma medalha em olimpíada.
Isto de certa forma se assemelha bastante com o trabalho do professor em sala de aula se
empenha para tirar o melhor de cada aluno, para que no final, eles sejam os vencedores.
O professor precisa ser como uma vela, que transfere a sua chama acendendo a vela do
aluno, multiplicando a área iluminada, onde após o contato tenhamos um acréscimo para
todos.
Bernardinho fala muito em gostar do que se faz, e não simplesmente fazer o que se
gosta. Se estivermos com um grupo, precisamos naquele momento dar o melhor, se doar,
fazer o máximo. Este amor e dedicação acabam gerando muitos frutos.
Mas nenhum título ou conquista vem por acaso, sem empenho e sem sofrimento. O
caminho sempre é árduo e difícil, sem atalhos. Portanto precisamos ter a motivação de fazer o
que precisa ser feito. A motivação é algo que vem de dentro de nós. Temos que ter um
objetivo e algo que nos mova a alcançar este objetivo.
Com a força do grupo, do trabalho em equipe, com muita perseverança, obstinação e
superação que os resultados podem ser atingidos.
Nos momentos de oscilação é que a liderança entra para colocar todos de volta em
focar no objetivo maior.
Bernardinho citou um exemplo de que mesmo quando tudo dá errado, é necessário
improvisar para manter o cronograma que foi traçado. Quando não deu tempo de chegar ao
ginásio para fazer um treino, devido ao atraso de um voo por causa de uma nevasca, e levou o
time para treinar na própria pista do aeroporto que estava fechada por causa das condições
climáticas.
Será que era realmente necessário treinarem naquele momento? Será que já não
sabiam jogar juntos? Todos já não eram craques? Por que motivo então? E ele reforça a idéia
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que é necessária a disciplina e os hábitos positivos para manter a ética e a concentração e não
cair no conformismo e no espírito de já ganhamos.
É difícil ser campeão, mas é muito mais difícil se manter campeão. Quando estamos
no topo, todos se espelham em nós e viramos referencia. E por isto cada dia trabalhar para ser
melhor que nós mesmos.
É necessário muito comprometimento e cumplicidade para alcançar este grau de
sinergia. Só com toda esta roda funcionando perfeitamente que é possível pegar um grupo de
pessoas e transformar num time.
É isto que queremos e temos por objetivo quando estamos numa sala de aula. Pegar
um grupo de alunos e transformá-los num time que possa ser vencedor.
Mas a tarefa também não deveria ficar somente na mão do professor. E como as
Organizações estão se preparando e equipando os professores para o crescimento futuro?
As Organizações (Estado) deveriam equipar seus líderes com perspectivas,
ferramentas e talentos para que possam gerenciar hoje e ser bem sucedidos amanhã. E não da
forma como estão fazendo, onde o professor tem um dos menores salários da folha de
pagamentos e ainda recebendo parcelado.
Quando necessário fazer um curso de aperfeiçoamento ainda tem que custear e
procurar de forma própria.
O Estado e as instituições precisam criar estratégia de Atração e Retenção de Talentos,
pois devido aos baixos salários, assim que possível, os profissionais acabam migrando do
âmbito escolar para as empresas privadas onde são mais valorizados e onde tem perspectivas
de crescimento profissional e de ganhos.
Muita coisa precisa mudar neste sentido, para dar mais respaldo e valor ao professor
que se esforça tanto para criar os campeões do amanhã.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Após toda esta análise de pensadores e gurus na arte de administrar, de liderar, de
servir de exemplo, de influenciar, de agregar, seja numa empresa, comunidade, família ou
escola, precisamos valorizar a nossa capacidade de relacionamentos e ser de fato um humano,
e tratar o próximo como tal.
Num ambiente temos que entender que cada indivíduo tem pontos fortes e fracos,
qualidades e fraquezas, e temos que focar no que cada pessoa tem de melhor e apostar nos
pontos fortes.
Desta forma se cria um ambiente positivo, onde as coisas boas começam a fluir e a
simpatia, empatia e bom humor ficam presentes.
“O bom humor e a presença de espírito vêm ganhando espaço no mundo dos
negócios”. Ricardo Gonçalves – Presidente da Nestlé
“Profissionais que demonstram o bom humor mesmo em momentos mais críticos
tendem a ser bem sucedidos”. Giorgio Della Seta – Presidente da Pirelli
“Em nossas contratações, procuramos identificar profissionais de alto astral, maduros
e responsáveis”. Francisco Amaury Olsen – Presidente da Tigre
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OS PREJUÍZOS EDUCACIONAIS CAUSADOS PELA TRANSFOBIA NA
SOCIEDADE
THE EDUCATIONAL DAMAGES CAUSED BY TRANSPHOBIA IN SOCIETY
LOS DAÑOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR LA TRANSFOBIA EN LA SOCIEDAD
Caetano Teiceira Fiori Motta
Stevam Eugênio Marques Henriques
MOTTA, Caetano Teixeira Fiori. HENRIQUES, Stevam Eugênio Marques. Os prejuízos
educacionais causados pela transfobia na sociedade. Revista International Integralize Scientific.
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RESUMO
Este trabalho irá analisar a relação existente entre a transfobia e como tal questão provoca impactos
negativos na vida de pessoas transexuais do ponto de vista educacional, analisando como esta temática
é cruel com esta parcela da população, além de discutir sobre a necessidade de políticas públicas que
combatam tal situação e evitem que isso ocorra. Será considerada a relevância do tema e como o
mesmo pode ser fundamental para um diálogo necessário na comunidade educacional, como forma de
garantir uma educação plural e que valoriza a diversidade. Para o desenvolvimento deste artigo, foi
utilizada a pesquisa bibliográfica, analisando obras de autores que discorrem sobre o tema, bem como
a legislação educacional vigente, além de analisar dados fornecidos pela ANTRA, como forma de
fundamentar a questão levantada e gerar uma discussão necessária.
Palavras-chave: transfobia; educação; políticas públicas.
ABSTRACT
This paper will analyze the relationship between transphobia and how this issue causes negative
impacts on the lives of transsexual people from an educational point of view, analyzing how this issue
is cruel to this portion of the population, as well as discussing the need for public policies that combat
this situation and prevent it from happening. The relevance of the theme will be considered and how it
can be fundamental for a necessary dialogue in the educational community, as a way to guarantee a
plural education that values diversity. For the development of this article, bibliographic research was
used, analyzing works by authors who discuss the topic, as well as the current educational legislation,
in addition to analyzing data provided by ANTRA, as a way to substantiate the raised issue and
generate a necessary discussion.
Keywords: transphobia; education; public policy.
ABSTRACTO
En este trabajo se analizará la relación entre la transfobia y cómo este tema genera impactos negativos
en la vida de las personas transexuales desde un punto de vista educativo, analizando cómo este tema
es cruel con esta porción de la población, además de discutir la necesidad de políticas públicas. que
combaten esta situación y eviten que suceda. Se considerará la relevancia del tema y cómo puede ser
fundamental para un diálogo necesario en la comunidad educativa, como forma de garantizar una
educación plural que valore la diversidad. Para el desarrollo de este artículo se utilizó la investigación
bibliográfica, analizando trabajos de autores que discuten el tema, así como la legislación educativa
vigente, además de analizar datos proporcionados por ANTRA, como una forma de fundamentar el
tema planteado y generar un necesario discusión.
Palabras llave: transfobia; educación; políticas públicas.

INTRODUÇÃO
Pensar sobre o desenvolvimento de uma educação que respeita e acolhe a diversidade
é algo fundamental para que seja possível refletir sobre o desenvolvimento da educação
brasileira baseada nos princípios da equidade. É urgente que sociedade e poder público
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analisem meios para que exista um combate real e constante de preconceito no ambiente
escolar.
Com relação a população transexual, os índices de violência, até mesmo dentro do
ambiente escolar ultrapassam qualquer limite do que seria considerável tolerável, tornando
esta parcela de indivíduos extremamente vulneráveis, principalmente devido a um ambiente
escolar transfóbico e que muitas vezes não atende a demanda existe pela sociedade.
A partir do que foi apresentado, é possível afirmar que existe relevância na análise da
situação que leva pessoas trans a evadirem do ambiente escolar e como isso pode afetar a vida
destas pessoas do ponto de vista educacional, social e econômico.
O principal objetivo deste artigo é propor uma discussão sobre a transfobia e os
prejuízos educacionais e sociais que a população transexual sofre devido aos altos índices de
violência contra esta população nos diversos segmentos da sociedade. Entender a
problemática existente que está relacionada a estas questões é fundamental para que exista o
desenvolvimento de ações efetivas que visem o combate deste tipo de violência que está
evidentemente presente nas Unidades Escolares.
Este artigo foi desenvolvido utilizando um modelo de pesquisa bibliográfica,
apresentando uma análise de dados disponibilizados pela ANTRA (Associação Nacional de
Travestis e Transexuais), bem como desenvolvendo uma reflexão sobre obras relativas ao
tema de diferentes autores que possuem relevância para o desenvolvimento do tema proposto.
TRANSFOBIA E PREJUÍZOS EDUCACIONAIS
Todo e qualquer tipo de preconceito, nos mais diversos ambientes, inevitavelmente
geram uma onda de violência e segregação, e grupos minoritários historicamente são alvos de
ações movidas pela intolerância e falta de respeito pelas pessoas. Com relação à transfobia, os
números são ainda mais assustadores, pois se trata de uma parcela da sociedade que sofre de
forma exponencial com as mazelas impostas pelo sistema, sendo marginalizadas e até mesmo
exterminadas.
Para que seja possível entender questões relacionadas a transfobia e como isso afeta a
população transexual, é necessário que dados sejam devidamente analisados, o que ajuda a
traçar um mapa da situação desta população.
Inicialmente, é fundamenta que seja apresentado um dos direitos humanos primordiais,
e que deveria evitar todo e qualquer tipo de discriminação de qualquer indivíduo. De acordo
com a Declaração dos Direitos Humanos:
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade. (Declaração dos Direitos Humanos, Art. I)

Neste trecho da declaração universal dos direitos humanos, é possível perceber que
todos os indivíduos precisam ter seus direitos garantidos, e é fundamental que a sociedade
garanta que isso ocorra através do poder público. O problema é que no Brasil, por exemplo,
tal declaração nem sempre é colocada em prática pois é prática comum existir a propagação
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de ódio gratuito direcionado a grupos minoritários, principalmente a pessoas trans.
Alguns estudos relacionados a transfobia são divulgados e os números são
assustadores. Uma questão importante a ser considerada para entendimento destas questões
está presente no trecho a seguir:
São múltiplas as violências cometidas contra as pessoas transexuais. A
patologização social dessa experiência identitária talvez seja a mais cruel, pois
irradia a convicção de que são pessoas inferiores. Cruzar os limites dos gêneros é
colocar-se em uma posição de risco. Quando se afirma que existe uma norma de
gênero, deve-se pensar em regras, leis, interdições e punições. (BENTO, 2011, p.
554)

Como o autor demonstra, é possível perceber que a população transexual enfrenta
inúmeros obstáculos simplesmente por existirem, o que é algo extremamente injusto e cria
estigmas sociais que são irreparáveis na vida destas pessoas que são cada vez mais
marginalizadas pelo sistema como um todo. Entender que existe uma dívida com pessoas
trans é o primeiro passo para que existam ações efetivas para o combate a transfobia e a
garantia de condições mais dignas para estes indivíduos.
No que diz respeito ao ambiente escolar, não é diferente, visto que se trata de um
grupo de pessoas que normalmente reproduzem os pensamentos majoritários da sociedade.
Desta forma, de acordo com a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais),
Cerca de 70% das pessoas trans e travestis não concluíram o ensino médio e apenas 0,02%
dessa população teve acesso ensino superior. Um dos motivos que leva a estes números
preocupantes está relacionado com a violência que estas pessoas sofrem no ambiente
educacional, tornando sua permanência na escola algo insustentável.
De acordo com os dados, vemos que a maioria das pessoas trans não consegue
terminar a educação básica o que dificulta de forma determinante na inserção destas pessoas
no mercado de trabalho. Umas das questões que mais se evidencia, é o fato desta evasão estar
relacionada com um sistema transfóbico que praticamente expurga estas pessoas das “cadeiras
escolares”.
A violência contra pessoas trans é algo que prejudica o desenvolvimento social e
econômico destes indivíduos, que sofrem sistematicamente com a violência sofrida até
mesmo por parte de seus familiares, e que se estende para sociedade, tornando sua situação
cada vez mais difícil e criando assim um estigma social com relação a pessoas transexuais.
A partir do que foi apresentado, é possível entender que as violências sofridas por
pessoas trans na sociedade afetam o desenvolvimento educacional destes indivíduos, que não
possuem suas demandas atendidas nas Unidades Escolares que muitas vezes, através do
desenvolvimento de currículos e políticas públicas que tendem a validar comportamentos
transfóbicos, afastam indivíduos transexuais das escolas e promovem injustiças sociais que
são evidenciadas através de números preocupantes com relação a esta população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi apresentado, é possível verificar a relação existente entre a
transfobia e a evasão de pessoas transexuais do contexto escolar, o que gera prejuízos para
estes indivíduos e para sociedade como um todo, visto que é dever do Estado garantir
condições de desenvolvimento para todos, indistintamente, e de acordo com as estatísticas ele
vem falhando consideravelmente com esta parcela da população.
Além de enfrentar questões sociais graves, a população transexual tem de lidar com a
exclusão promovida inclusive no contexto educacional, devido a falta de políticas
educacionais que atendam as demandas de uma sociedade diversa. As escolas, com suas
características atuais, não fornecem segurança às pessoas transexuais e até mesmo de certa
forma ajudam a tornar estigmas e preconceitos ainda mais latentes através de projetos
pedagógicos que não atendem de fato as demandas sociais.
De forma geral, é possível perceber que que pessoas transexuais, enfrentam obstáculos
evidentes para que possam se desenvolver educacionalmente, gerando prejuízo para este
grupo de indivíduos e tornando a exclusão social destas pessoas ainda maior. É urgente e
necessário que sejam desenvolvidas políticas públicas que sejam capazes de garantir que estas
pessoas tenham condições de terminar seus estudos, criando mecanismos para o combate da
transfobia e fomentando ações inclusivas e que valorizam a diversidade no ambiente escolar.
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NEUROEDUCAÇÃO NA INTERFACE COM A APRENDIZAGEM: UM
DIÁLOGO PROMISSOR
NEUROEDUCATION AT THE INTERFACE WITH LEARNING: A PROMISING
DIALOGUE
NEUROEDUCACIÓN EN INTERFAZ CON APRENDIZAJE: UN DIÁLOGO
PROMETEDOR
Rosa Maria Braga Lopes de Moura
MOURA, Rosa Maria Braga Lopes de. Liderança no ambiente escolar. Revista International
Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 160-166, Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
Neuroeducação é um campo interdisciplinar que combina neurociências, psicologia e educação para
criar melhores métodos de ensino e currículos. Cada vez mais, os professores querem e precisam
saber sobre como os seus alunos aprendem e memorizam as informações ensinadas. O problema
cerne da pesquisa é o desafio do professor em acompanhar os avanços exponenciais e repassar de
forma acessível aos alunos. No entanto, o limitado e preocupante desconhecimento dos professores
sobre a neurofisiologia da aprendizagem e dos aspectos socioemocionais. Assim, o presente artigo
objetivou a introdução da Neurociência dialogando com a Educação promovendo caminhos através de
recursos pedagógicos que estimulem o aluno a pensar, aprender e guardar saberes para identificar as
dificuldades de aprendizagem, permitindo o desenvolvimento de estratégias que garantam o bom
desempenho no ensino e consecutivamente na aprendizagem com técnicas atuais em pesquisa das
neurociências reconhecendo os diferentes sub-aspectos da linguagem, memória, atenção, funções
executivas e as estruturas neurais subjacentes.
Palavras-chave: Neuroeducação, funções executivas, aprendizagem
ABSTRACT
Neuroeducation is an interdisciplinary field that combines neuroscience, psychology and education to
create better teaching methods and curricula. Increasingly, teachers want and need to know about how
their students learn and memorize the information taught. The core problem of the research is the
teacher's challenge to keep up with exponential advances and pass it on in an accessible way to
students. However, the limited and worrying lack of knowledge of teachers about the
neurophysiology of learning and socioemotional aspects. Thus, this article aimed to introduce
Neuroscience dialoguing with Education by promoting ways through pedagogical resources that
encourage the student to think, learn and store knowledge to identify learning difficulties, allowing
the development of strategies that ensure good performance in teaching and consecutively learning
with current techniques in neuroscience research recognizing the different sub-aspects of
language, memory, attention, executive functions and the underlying neural structures.
Keywords: Neuroeducation, executive functions, learning
ABSTRACTO
La neuroeducación es un campo interdisciplinario que combina la neurociencia, la psicología y la
educación para crear mejores métodos de enseñanza y planes de estudio. Cada vez más, los profesores
quieren y necesitan saber cómo sus estudiantes aprenden y memorizan la información enseñada. El
problema central de la investigación es el desafío del docente de mantenerse al día con los avances
exponenciales y transmitirlos de manera accesible a los estudiantes. Sin embargo, el escaso y
preocupante desconocimiento de los docentes sobre la neurofisiología del aprendizaje y los aspectos
socioemocionales. Así, este artículo tuvo como objetivo introducir la Neurociencia, dialogando con la
Educación, promoviendo caminos a través de recursos pedagógicos que incentiven a los estudiantes a
pensar, aprender y almacenar conocimientos para identificar las dificultades de aprendizaje,
permitiendo el desarrollo de estrategias que aseguren un buen desempeño en la enseñanza y de manera
consecutiva en el aprendizaje con los actuales. técnicas de investigación en neurociencias que
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reconocen los diferentes sub-aspectos del lenguaje, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y
las estructuras neuronales subyacentes.
Palabras clave: neuroeducación, funciones ejecutivas, aprendizaje.

INTRODUÇÃO
Neuroeducação tem experimentado grande crescimento mundial na medida em que,
tendo como objetivo criar melhores condições de ensino e aprendizagem para levar práticas
diárias aos educadores, e demais profissionais envolvidos com o desenvolvimento humano
como descobertas importantes sobre os processos de aprendizagem, memória,
atenção, processamento de informações, aquisição da linguagem oral e escrita e
outros conhecimentos acerca do desenvolvimento humano.
Da mesma forma, conhecimentos a respeito da Neurociência são
fundamentais para a compreensão e atendimento adequado dos problemas que atingem o
desenvolvimento humano com ênfase nos contextos educacionais.
Diante da realidade pela demanda por métodos inovadores na área educacional, que
possibilitem estimular o cérebro a desenvolver competências e habilidades fundamentais para
os dias atuais, como aprendizagem acelerada, memorização, concentração, inteligência,
inventividade, velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, lateralidade, coordenação motora,
criatividade, segurança e auto-estima. promovendo um pilar de aproximação
entre linguagem e emoções para facilitar a compreensão dos processos de ensino
e aprendizagem.
A Neurociência preocupa-se com os princípios das estruturas e funcionamento
neurais, enquanto que a Educação tem na sua natureza e finalidade criar as condições que
atendam aos objetivos de aprendizagem; em vista disso as descobertas da Neurociência
precisam ser “readaptadas” para que possam contribuir de modo efetivo com a educação.
Portanto, pode se afirmar que os estudos sobre a aprendizagem unem sobremaneira
a Educação e as Neurociências.
METODOLOGIA
O desenvolvimento da capacidade de raciocínio, de análise, de visualização, de
compreensão e ressignificação estão relacionados à vivência dos registros de representação e
sua coordenação. Cada hemisfério do cérebro humano está relacionado a um conjunto de
habilidades. Assim sendo, o lado esquerdo é o responsável pelas seguintes habilidades:
leitura, uso da linguagem, seguimento de instruções, localização de fatos, identificação
de símbolos e escrita à mão. Já o lado direito é o responsável pelas seguintes habilidades:
matemática, canto, música, expressão artística, criatividade, emoções e sentimentos.
A plasticidade cerebral propicia conexões entre neurônios na área frontal do cérebro,
que é relacionada a processos de memorização e atenção, além de estimular a comunicação
entre os dois lados do cérebro, o que pode explicar sua relação com raciocínio e matemática.
O jogo tem como objetivo desenvolver a socialização, a agilidade de raciocínio, a
concentração, a abstração, o pensamento lateral, a habilidade matemática, a coordenação
motora fina, a percepção, a sequência, a habilidade espacial, a atenção seletiva, a memória de
trabalho, a liderança, assim como desenvolver a capacidade de elaborar estratégias e análises,
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de saber competir, de focar nas soluções, de solucionar os desafios, além de promover a
reflexão das relações interpessoal e intrapessoal.
As atividades de raciocínio têm como objetivo desenvolver a cognição através de
atividades lúdicas, desafios matemáticos, soluções inteligentes, pensamento lateral,
capacidade de abstração, atenção seletiva, memória de trabalho, interpretação e capacidade
de resolver problemas. As atividades que desenvolvem as citações acima são o Sudoku e o
ábano. Além disso, as técnicas manuais são utilizadas em muitas áreas de disciplinas para
promover a memória procedimental com atividades que conduzem ao movimento físico do
aprendiz como, por exemplo: desempenho de papéis, debates, danças, monólogos e jogos. As
atividades de língua portuguesa são combinadas com elementos de arte e cultura, e
correlacionadas a outras disciplinas escolares, como ciências e matemática, favorecendo a
convivência entre colegas e a interação entre alunos e professores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento da estrutura anátomo-funcional do cérebro teria sido estimulada
por elementos culturais, sugerindo que as funções requeridas aumentaram junto com o
conhecimento do mundo, exigindo um aumento da superfície do cérebro que, limitada pelo
crânio fechado, foi se enrugando cada vez mais em forma de dobras, surgindo assim, os
giros, sulcos e fissuras encontrados no córtex cerebral, camada assessorada por núcleos
subcorticais de substância cinzenta, que abriga todos os neurônios capazes de
receber, decodificar, recodificar, criar, comparar, analisar, sintetizar, memorizar e expressar
todas e quaisquer funções, além de revestí-las de conteúdo afetivo emocional (OLIVEIRA,
2000).
A linguagem tem por localização o córtex cerebral, em particular a região à esquerda
do sulco lateral. A língua de sinais é tão complexa quanto à língua falada e depende
igualmente das áreas de Broca e Wernicke, respectivamente para sua produção e
compreensão, usando também algumas das mesmas vias neurais que são necessárias ao
processamento da fala gramatical e demais vias associadas ao processamento visual. Para
Saussure (1995), considerado o pai da Linguística, a linguagem é o código que envolve
significação não precisando necessariamente abranger uma língua. O signo linguístico,
para ele, é composto por duas partes – o significado (conceito) e o significante (imagem
acústica), e segue os princípios da: arbitrariedade, linearidade, mutabilidade e imutabilidade.
A aprendizagem está estreitamente relacionada à memória, e pode ser definida como
sendo o processo pelo qual modificações duradouras são incorporadas ao potencial
comportamental como resultado da experiência, enquanto a memória é definida como o
registro da experiência que é subjacente à aprendizagem (LENT, 2010).
As operações mentais, denominadas de funções mentais superiores, ocorrem em sua
maioria, a partir de situações em que há um esforço explícito de instrução. Daí decorre a
importância da organização do processo de ensino e da orientação ao professor – figura
indispensável ao desenvolvimento e efetivação do processo ensino-aprendizagem. Vygotsky
(2004) ressalta a importância de dois aspectos fundamentais que se colocam diante
do professor: em primeiro lugar, o estudo individual de todas as particularidades específicas
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de cada educando em particular; e em segundo, o ajuste individual de todos os procedimentos
de educação e interferência do meio social em cada um deles.
Os hemisférios cerebrais estão envolvidos no controle da cognição, da memória e das
emoções superiores. Cada hemisfério é composto por um tálamo, um hipocampo, uma
amígdala, gânglios basais e um córtex cerebral. As informações são direcionadas para uma
região de substância cinzenta do lobo temporal, a amígdala cerebral. A amígdala está
localizada imediatamente em frente ao hipocampo e tem um papel vital para aprendermos a
associar fatos do mundo com respostas emocionais. Esta é mais uma evidência de que as
emoções servem também para facilitar o processo de memorização (GAZZANIGA &
HEATHERTON; 2005).
Para estudiosos da área, a memória é seletiva e altamente influenciada pela motivação
e prazer (YZQUIERDO, 2010). Uma das características mais valorizadas da espécie humana
é capacidade de raciocinar, e a emoção muitas vezes é percebida como entorpecente da razão,
no entanto, não existem atividades humanas que não estejam embasadas e sustentadas por
alguma emoção (MATURANA, 2001).
As emoções deslocam-se do plano individual, inicialmente biológico, para um plano
de função superior e simbólico, de significações e sentidos, constituídos pela cultura. Nesse
processo, internalizam-se os significados e sentidos, atribuídos pela cultura e pelo indivíduo
aos objetos e funções culturais, a partir das experiências vivenciadas, sendo crucial o papel
do outro, como agente mediador entre o sujeito e os objetos culturais.
Assim, para o autor, "as emoções isolam-se cada vez mais do reino dos instintos e se
deslocam para um plano totalmente novo." (VYGOTSKY, 1998). Portanto, diversas teorias
de aprendizagem já foram desenvolvidas com esse objetivo e hoje alguns autores afirmam
que a resposta é uma combinação de fatores genéticos e biológicos que moldam o cérebro
humano, de forma que a aprendizagem está intimamente ligada a mudanças neurais.
As emoções influenciam funções importantes para a aprendizagem, como atenção,
percepção, memória, funções executivas. Aprendemos aquilo que nos emociona. As emoções
indicam para o cérebro o que é importante à sobrevivência do indivíduo e o que vale o
esforço e gasto energético necessários à aprendizagem.
No cérebro, áreas que regulam as emoções, relacionadas ao medo, ansiedade, raiva,
prazer, motivação, influenciam áreas importantes para a formação de memórias. Situações
que favorecem a aprendizagem são aquelas prazerosas, motivadoras, que produzam
curiosidade e expectativa, signifiquem desafios, seguidas de sensação de bem-estar pela
solução da questão, permeadas por afeto ou até mesmo por pequeno e transitório estresse,
como em caso de tarefas difíceis, mas transponíveis.
A ativação de circuitos neurais de prazer e recompensa no aprendiz o fará perder o
medo de errar. Para isso, é importante que o aluno perceba que o que ele aprendeu dá bons
resultados, transforma seu dia a dia, atende às suas necessidades, facilita sua vida e a torna
melhor. Isso o motivará a experimentar mais, a repetir o que aprendeu, a fazer novas
tentativas com mais frequência. A empatia, o ambiente de segurança, o conforto, o apoio e a
afinidade entre pares, nas turmas, são importantes. Dessa forma,o professor deve
ser perspicaz em relação às suas emoções, às dos alunos e às da turma como um todo. A
emoção é valiosa para a aprendizagem e pode ser bem conduzida pelo professor.
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As funções executivas, relacionadas à área pré-frontal, são funções cognitivas
envolvidas no estabelecimento de objetivos, planejamento e organização da sequência de
atividades voltadas para uma meta, gerenciamento do tempo, atenção direcionada ao
objetivo, persistência em uma tarefa, memória de trabalho, flexibilidade para mudar
estratégias, tomada de decisão e, também, na regulação emocional e nas habilidades sociais.
O desenvolvimento das funções executivas é essencial para a capacidade de uma
pessoa resolver problemas e avaliar o próprio comportamento, regulando-o para melhor
adaptação a determinado contexto. Em sala de aula, atividades baseadas em discussões em
grupo e desenvolvimento de projetos são ótimas para desenvolvimento de
funções executivas.
As funções executivas requerem iniciativa dos alunos, dão a eles oportunidade de
escolha e proposição de temas a serem estudados e exigem planejamento de atividades –
considerando estabelecimento de prazos para sua execução, alteração de planos quando um
imprevisto acontece –, criatividade para superação de obstáculos e regulação emocional
para manutenção de interação social produtiva. Elas demandam também busca
de informação utilizando-se os recursos disponíveis, identificação e seleção do que é mais
relevante como contribuição para o projeto e análise crítica das informações.
A consolidação das memórias e sua preservação dependem da reativação dos circuitos
neurais. Experiências e informações precisam ser repetidas para manter as conexões cerebrais
relacionadas a elas. Esse conjunto de neurônios associados numa rede é o substrato biológico
da memória daquele comportamento ou informação ou experiência.
Os registros transitórios – memória operacional – serão transformados em registros
mais definitivos – memória de longa duração – à medida que eles forem processados
novamente pelo cérebro. Não é o que acontece quando o aluno estuda apenas na véspera da
prova, mantendo as informações na memória operacional. Assim que as utiliza na prova,
garantindo a nota, as esquece. Se ele não é motivado a manter a atividade nessas redes
neurais, recordando o que foi estudado, esquece o que “sabia”.
Apresentar conteúdos/experiências considerando o contexto de vida do aluno é
importante. Se o que aprende em sala de aula puder ser aplicado na sua vida, o aprendiz
reutilizará mais a informação/experiência, e isso contribuirá para a consolidação de
memórias. O conjunto dessas memórias propiciará as habilidades e competências, produzidas
pela aprendizagem, e necessárias à melhor adaptação e ao sucesso do aprendiz ao longo de
sua vida. Mas a memória não se forma de imediato, “da noite para o dia”.
A formação de sinapses demanda reações químicas, produção de proteínas e tempo
para que ela ocorra. As redes neurais não se reorganizam imediatamente a partir de um único
contato com algo novo. A fixação das
memórias ocorre pouco a pouco, a cada período de sono, quando as condições químicas
cerebrais são propícias à neuroplasticidade.
A aprendizagem requer reexposição regular e frequente aos conteúdos/experiências,
sob formas diferentes e níveis de complexidade crescentes, e, claro, boas noites de sono e
cochilos diurnos, que também colaboram para formação de memórias. Dormir é essencial
para a aprendizagem onde o cérebro reorganiza as sinapses, elimina aquelas em desuso e
fortalece as que são importantes para comportamentos do cotidiano do indivíduo.
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O cérebro, por meio da atenção, seleciona as informações mais relevantes para o bemestar e a sobrevivência do indivíduo. E ignora o que não tem relação com sua vida, seus
desejos e necessidades. Dificilmente um aluno prestará atenção em informações que não
compreende, não tenham relação com o seu arquivo de experiências, com seu cotidiano, ou
não sejam significativas para ele. Sabemos que a atenção é imprescindível para o registro de
memórias.
A abordagem dos conteúdos das disciplinas por meio de assuntos, exemplos e
ferramentas que estejam relacionados ao cotidiano do aluno, ou que sejam novidade e
despertem sua vontade de conhecer, motivará o aprendiz. Atualmente, o uso bem planejado e
dosado da tecnologia em sala de aula, por meio de mídias variadas, para contemplar objetivos
de aprendizagem interessantes e desafiadores, favorece o engajamento do aprendiz na aula
e previne sua distração pela própria tecnologia.
A estratégia sob a forma de problemas, que geram curiosidade, até
pelo desconhecimento que o aluno é levado a perceber que tem, aumenta o interesse do
aprendiz, favorecendo sua atenção. No entanto, a atenção flutua ao longo do tempo,
principalmente quando a atividade em questão não é motivadora.
O cérebro não processa dois estímulos simultaneamente, e sim alterna sua atenção
entre um estímulo e outro, perdendo parte da informação, o que compromete a memória. Por
isso, é recomendável evitar aulas longas, sem intervalos e com conteúdos muito densos, pois
muito da aula é “perdido” com essas distrações. Se longas, as aulas devem contar com
alternância de atividades (exposição de tema, perguntas que motivem discussão do
tema entre colegas, vídeos, produção de textos, entre outros), de entonação de voz e posição
do professor e pausas para descanso ou para contar um caso curioso ou surpreendente.
O cérebro se estruturou ao longo da evolução, proporcionando ao indivíduo
aprendizagem e, portanto, aquisição de comportamentos que possibilitem sua melhor
adaptação e sobrevivência aos contextos em que ele vive. Aprendemos o que é significativo e
necessário para vivermos bem e esquecemos aquilo que não tem relevância para a nossa
vida.
Importante que o professor motive os alunos reconhecendo o seu empenho durante o
desenvolvimento das atividades, fornecendo orientações quando necessário, mostrando que
erros são importantes para reflexão sobre outras formas de resolver os problemas e indicando
o seu sucesso. Tornar o aluno participante ativo, sujeito responsável por sua aprendizagem,
também contribui para o desenvolvimento de suas funções executivas. Para isso, o aprendiz
precisa ter um papel ativo e não se sentir apenas um receptor de informações.
O professor deve conhecer os interesses do estudante, saber quem ele é, torná-lo
figura central nas atividades durante as aulas, reconhecer suas limitações e orientá-lo a
superá-las. Dependendo da faixa etária, é interessante explicar ao aluno o que são as funções
executivas e ressaltar a sua importância no cotidiano. O professor deve orientá-lo a tomar
consciência e a refletir sobre seus pensamentos, objetivos, decisões e estratégias para
atingir metas, incluindo o sucesso na aprendizagem.
O aluno precisa reconhecer que aprende para ter mais habilidades para a vida, para ser
um indivíduo com melhores chances de se realizar como
pessoa, e não para atender a uma expectativa dos pais ou do professor. Devem-se propiciar ao
aluno oportunidades para atuar no seu processo de aprendizagem e sentir autoeficácia,
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percebendo que seu envolvimento com o estudo e a escola está valendo o seu tempo e
esforço. Nessa condição, ele precisará planejar as estratégias que usa para estudar e
autorregular seu comportamento a fim de atingir suas metas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das Neurociências pode-se abrir um diálogo com a educação no sentido de
cooperação e parceria. A pesquisa, ao problematizar o ensino e a aprendizagem, adota a
necessidade da aproximação das Neurociências e da educação. Dentre as contribuições mais
importantes das neurociências para o campo da educação, estão os achados acerca
da memória e da plasticidade cerebral. Aprender é uma habilidade que ocorre
em decorrência de adaptações do organismo ao desenvolver-se através de interações sociais
e ambientais, que são possíveis pela ocorrência de um fenômeno chamado plasticidade
neuronal e dos processos mnemônicos.
A definição do problema de investigação suscita várias questões, as quais objetivam
nortear a compreensão do objeto de pesquisa As neurociências vêm procurando explicações
que possam aproximar o social do biológico e têm conseguido reafirmar que vivências mais
intensas e significativas, no processo de aprender não só transformam, mas criam e recriam
conexões cerebrais em qualquer época da vida humana.
Os conhecimentos advindos das Neurociências demonstram, mais uma vez, que
contribuem para a potencialização da mediação docente adotando a necessidade da
aproximação das Neurociências e da educação. Assim, cabe ressaltar que as contribuições da
neurociência são de suma importância, mas a abordagem de ensino e aprendizagem é tarefa
do educador.
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RESUMO
A Gestão Democrática implica na efetivação de novos processos de organização fundamentados em
uma dinâmica que favoreça o empenho de esforços coletivos e participativos de decisão. A avaliação
do rendimento escolar tem trazido questionamentos e inquietações acerca das consequências oriundas
de sua má utilização no processo de ensino-aprendizagem. Logo, surge a necessidade
de compreender como as avaliações estão se processando para alcançarem os objetivos propostos na
educação, que é formar cidadãos capazes de atuar na sociedade e transformá-la para o bem de todos.
Com esse trabalho espera-se viabilizar o pensar sobre a avaliação do professor e a postura do
supervisor escolar a partir da reflexão de suas práticas. Assim, está posto o grande desafio: Formarse para poder formar, servir para poder liderar, agir para poder transformar.
Palavras-Chave: Gestão Democrática Educação, Avaliação.
ABSTRACT
Democratic Management implies the realization of new organizational processes based on a dynamic
that favors the commitment of collective and participatory decision-making efforts. The evaluation of
school performance has raised questions and concerns about the consequences arising from its misuse
in the teaching
learning process. Therefore, there is a need to understand how evaluations are being processed in
order to achieve the goals proposed in education, which is to train citizens capable of acting in society
and transforming it for the good of all. With this work, it is expected to facilitate thinking about the
teacher's evaluation and the attitude of the school supervisor based on the reflection of their practices.
Thus, the great challenge is posed: To train in order to be able to train, to serve in order to be able to
lead, to act in order to transform.
Keywords: Democratic Management Education, Evaluation.
ABSTRACTO
La Gestión Democrática implica la realización de nuevos procesos organizativos basados en una
dinámica que favorezca el compromiso de la toma de decisiones colectiva y participativa. La
evaluación del desempeño escolar ha suscitado interrogantes e inquietudes sobre las consecuencias
derivadas de su mal uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es necesario comprender
cómo se están procesando las evaluaciones para lograr los objetivos propuestos en educación, que es
formar ciudadanos capaces de actuar en la sociedad y transformarla para el bien de todos. Con este
trabajo se espera facilitar el pensamiento sobre la evaluación del docente y la actitud del supervisor
escolar a partir del reflejo de sus prácticas. Así, se plantea el gran desafío: formar para poder formar,
servir para poder liderar, actuar para transformar.
Palabras clave: Educación en Gestión Democrática, Evaluación.

INTRODUÇÃO
Na conjuntura social atual, onde estão presentes, o crescente enfraquecimento dos
ideais defendidos pela política econômica desenvolvimentista e o surgimento de diversos
movimentos sociais reivindicando, entre outras coisas, uma maior qualidade do ensino
público, a melhoria das condições de trabalho dos professores e uma inclusão efetiva de
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grande parcela de brasileiros marginalizados do ensino escolar, começa a surgir movimentos
críticos da escola capitalista no Brasil.
Neste contexto, a escola assume um papel essencialmente importante e significativo
como espaço generalizado de desenvolvimento das potencialidades humanas, orientando os
homens para uma formação plena e multidimensional (CUNHA, 1988).
Luckesi (1998), Hoffmann (1993) e Vasconcellos (1995) têm ajudado a compreender
a avaliação ao concebê-la como um ato pedagógico que ocorre no interior da instituição
escolar, a qual, por sua vez, está inserida num determinado contexto social. Analisam o
trabalho pedagógico, a prática avaliativa que se realiza na escola, observando que a avaliação
pode assumir as funções, classificatória e diagnóstica, conforme a postura pedagógica
assumida pelo professor.
O novo paradigma de organização estabelecido pelas políticas educacionais intitulado
‘Gestão Democrática do Ensino Público’ objetiva a avaliação como construção do
conhecimento. Sendo assim, surgem alguns questionamentos que norteiam a presente
pesquisa: Supervisor deve, pois, assumir o compromisso da transformação e da luta,
engajando-se num projeto de conscientização crítica, apontando propostas de superação,
através do questionamento, da problematização e do reconhecimento de que, longe de se
esgotar, está apenas em seu começo.
CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Uma das características marcantes do sistema educacional brasileiro é seu caráter
seletivo e excludente das camadas populares. O ensino básico, apesar da grande expansão a
partir da década de 50 até a de 60, mantém, pela deficiência qualitativa, seu caráter seletivo,
pois tem sido incapaz de atender às características da população proveniente das camadas
populares.
A partir da década de 80, não é o acesso à escola o grande problema, a não ser em
algumas áreas específicas do país, mas, sobretudo, a repetência continuada nas primeiras
séries do ensino fundamental (GATTI, 1990). Daí a necessidade de buscarmos formas
inovadoras de avaliar. Muitas vezes as crianças que conseguem ingressar no sistema têm de
enfrentar sérios desafios para garantir sua permanência, em decorrência de fatores intra e
extra-escolares, objeto de estudo de vários pesquisadores (CUNHA, 1988).
Ao longo de toda a História da humanidade a busca do conhecimento e da verdade
tem impulsionado o homem a alcançar níveis crescentes de compreensão da natureza, da
realidade e ainda de uma melhor compreensão de si mesmo, de suas relações com o meio
ambiente e com os outros indivíduos. Essa compreensão o auxilia a questionar suas
condições, como um ser capaz de construir suas concepções de ser humano, de sociedade e
de mundo, na busca de satisfazer suas necessidades em diversas dimensões e ao mesmo
tempo legitimar sua identidade perante seus pares.
Diante, pois dos novos desafios postos á educação é imprescindível se repensar a
produção do conhecimento, no sentido de proporcionar aos alunos uma boa oportunidade de
exercer a sua cidadania, num processo de aquisição de competências e habilidades condições
de construir e agregar novos saberes que os tornem aptos a conviver na sociedade atual.
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No Brasil, a expressão da Escola Nova foi tardia, iniciou-se na década de trinta do
século XX, e demorou a disseminar-se. O foco da relação pedagógica, que na Escola
Tradicional centrava-se no professor e no ensino, na Escola Nova deslocou-se para a
aprendizagem e para o estudante, foi a principal mudança ocorrida no ambiente escolar nessa
primeira fase de mudanças. Tal mudança se fez em nome do respeito à individualidade dos
estudantes. A solução desse dilema é fazer com que cada aluno aprenda a partir dos seus
interesses e necessidades individuais. Assim, diante da impossibilidade de ensinar a todos ao
mesmo tempo, é preciso fazer com que eles aprendam a aprender, o que os torna autônomos.
É claro que, nesse contexto, autonomia quer dizer individualização.
O lema "aprender a aprender", sintetiza a posição dos novos educadores ue sustentam
a ideia de que cabe ao professor apenas ensinar o estudante a aprender por meio da sua
própria experiência que deve fundar-se nos seus interesses e necessidades individuais. Em
outras palavras, o fundamento da aprendizagem do discente é a sua própria experiência. O
professor deve apenas estimulá-lo a buscar a solução das indagações que formula a partir da
sua vivência cotidiana. É por isso que Saviani chama a Pedagogia Nova de Pedagogia da
Existência. Assim, o "aprender a aprender" está vinculado à autossuficiência do indivíduo e,
por isso, jamais poderá assumir um caráter libertário ou libertador. O compromisso
do "aprender a aprender" é com o indivíduo, porém, quando o lema é pronunciado com o
entusiasmo comum aos educadores comprometidos com as demandas populares, a noção de
indivíduo parece irrelevante, mas o perigo da reprodução ideológica está nessa aparente
irrelevância.
Na segunda fase, implementada depois da Segunda Guerra Mundial, os representantes
da Escola Nova começaram a desenvolver mudanças de ordem conceptual, cuja base foi e é a
psicologia da aprendizagem, o que consolida a ideia de que a Escola deve preocupar-se
exclusivamente com o aluno e o seu aprendizado. Nesta segunda fase da Escola Nova, podese destacar, na Educação brasileira, a influência de vários psicólogos da aprendizagem. Na
década de sessenta ocorreram experiências de Educação não-formal.
A partir da década de setenta, quase todos os educadores brasileiros se "tornam
construtivistas". Na década seguinte, foi a vez de Vigotsky (1995) aparecer no cenário e, nos
anos noventa, a novidade são as inteligências múltiplas. O pensamento de vários autores,
quando veiculado pelos educadores brasileiros, assume sempre a perspectiva da
aprendizagem por parte do aluno. O importante é que se consiga explicar, a aprendizagem do
aluno. Cabe explicitar que diferentes opções teórico-metodológicas implicam diferentes
modos de compreender o mundo, bem como a adoção de distintas categorias de análise da
realidade, quase sempre incompatíveis entre si.
As duas fases da Escola Nova, embora apresentem características distintas, têm na
aprendizagem do aluno o seu ponto central. Na primeira fase, predomina a ideia de que ele
deve "aprender a aprender" e isso só é possível quando os seus interesses e necessidades
individuais são respeitados. Na segunda, caracterizada pela recorrência, quase exclusiva, às
formulações teóricas dos psicólogos da aprendizagem, reforça-se a ideia do compromisso da
Escola com a aprendizagem do aluno. A segunda fase da Escola Nova reforça os pontos
centrais das teses desenvolvidas na primeira fase conferindo-lhe consistência teórica a partir
das teorias de aprendizagem desenvolvidas pela Psicologia.
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Cabe observar que, na Escola brasileira, a atividade pedagógica é, quase sempre,
compreendida na perspectiva do senso comum e, desse ponto de vista, ela se vincula,
exclusivamente, a um fazer imediato e, por isso, dispensa a discussão de conceitos e teorias.
Em outras palavras, espera-se que, por meio da atividade pedagógica, o aluno seja capaz de
desenvolver, sozinho, as competências e habilidades necessárias para a compreensão dos
conceitos, bem como estabeleça as relações entre eles. Assim, o professor desobriga-se de
ensinar o aluno, quem o ensina é a atividade.
A Escola Nova no Brasil não consegue abrir mão da avaliação quantitativa que mede,
exatamente, o desempenho do aluno, ou seja, o conhecimento acumulado pelo aluno. A
avaliação pedagógica foi um dos temas mais estudados, nas últimas duas décadas, nos
programas de pós-graduação brasileiros que investigam a Educação. Há, portanto, muitos
trabalhos acadêmicos que procuram examinar criticamente a questão, porém, essas análises,
geralmente, tratam de problemas de ordem metodológica, ou seja, do como fazer a avaliação.
Pode-se
dizer que esses estudos pretendem mudar os procedimentos de
avaliação
preservando as relações vigentes na Escola. Por isso, eles,
frequentemente, limitam-se a propor reformas no âmbito da avaliação de desempenho,
fortalecendo assim, a ideia de acumulação do conhecimento.
A ideia de construção do conhecimento, o construtivismo, é difundida no Brasil com
base no pensamento de Piaget (1991), porém, é provável que o autor discordasse do uso
dessa categoria para explicar os processos de aprendizagem, pois de acordo com Piaget
(1991), eles desenvolvem-se no plano da acomodação, pois promovem mudanças constantes
que não modificam, radicalmente, a vida do aluno. A construção, ao contrário, ocorre poucas
vezes na vida do ser humano, mas promove sínteses que acarretam mudanças radicais.
Assim, não se pode falar em construção do conhecimento por parte de cada aluno tido como
indivíduo. O construtivismo, no Brasil, provavelmente, esteja associado à noção de
construção civil que é um processo lento de sobreposição de tijolos um a um.
Nesta representação, cada aluno é responsável pela construção do seu próprio conhecimento,
preferencialmente, a partir das atividades de ensino. É provável que, cada aluno seja capaz de
acomodar o conhecimento sintetizado a partir da sua relação com o meio.
A noção de que o aluno deve apropriar-se do conhecimento desenvolve-se no Brasil a
partir dos adeptos da teoria crítica social dos conteúdos. Esses educadores defendem a
necessidade de apropriação do conhecimento por parte do aluno, não conseguem superar a
ideia de que ele deve ser acumulado, guardado como propriedade individual.
EDUCAÇÃO BRASILEIRA: AVANÇOS E RETROCESSOS
A busca que as pessoas fazem no sentido de satisfazer suas necessidades em diversas
dimensões e de ao mesmo tempo legitimar sua identidade, torna-se mais sistematizada, sem
tender, no entanto a segmentação ou compartimentação dos conhecimentos, ao contrário
verifica-se uma tendência crescente de conexão entre os conhecimentos das diversas áreas,
tornando suas fronteiras cada vez mais sutis. Neste contexto a sistematização relaciona
harmonicamente às diversas formas de conhecimento, caracterizando assim uma sinergia, o
que tem contribuído para aumentar o nível de organização, assim como a eficácia dessa
construção de conhecimentos principalmente quando aplicados ao desenvolvimento de
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novas tecnologias e ainda para o surgimento de novas áreas de estudo numa velocidade cada
vez maior. Portanto, necessitamos da mudança de paradigmas antigos, ainda muito presente,
para novos paradigmas de comportamento, fundamentado na ciência atual, que devem
influenciar a população mundial.
Nessa perspectiva a sociedade atual denominada “do conhecimento”,
“da informação”, “globalizada”, dentre outras denominações vive um período de transição e
sofre as influências de uma mudança de paradigma que por sua vez é decorrência de uma
outra mudança, ocorrida nas ciências da natureza, e de forma mais intensa no campo da
física. Questiona-se, pois, se esta sociedade está preparada para essa mudança.
Assim, a avaliação da aprendizagem assume uma grande importância nesse contexto
de mudança não só para o professor, mas também para o aluno ao construir atitudes
reflexivas e de auto-regulação que facilitam a sua convivência diante das constantes e
variadas escolhas do cotidiano, que exigem uma tomada de decisão rápida e eficaz,
envolvendo desde a dimensão pessoal até outras dimensões de caráter mais coletivo como a
dimensão profissional, financeira e social.
Diante desse contexto cabe uma reflexão a respeito dos rumos que a educação deve
tomar, do seu papel, da sua missão, da sua operacionalização. Assim um novo paradigma
educacional terá consequentemente desdobramentos tanto na formação do professor quanto
na sua prática pedagógica, o que levará também a mudanças no processo avaliativo.
As implicações do novo paradigma na formação dos futuros professores
para sociedade do conhecimento precisam ser cuidadosamente observadas no sentido de
possibilitar um novo redimensionamento de seu papel. O modelo de formação dos
professores, de acordo com esse novo referencial, pressupõe continuidade, visão de processo,
não buscando um produto completamente acabado e pronto, mas um movimento permanente
de “vir a ser”, assim como movimento das marés, ondas que se desdobram em ações e que se
dobram e se concretizam em processos de reflexão. É um movimento de reflexão na ação e
de reflexão sobre a ação. Nesse sentido o processo avaliativo do professor na perspectiva
desse contexto de mudança de paradigma educacional, se torna um fator diferencial para
o exercício da cidadania dos alunos (LUCKESI, 1998).
A avaliação deve ser contínua e sistemática, destinando-se a auxiliar o processo de
aprendizagem e a fortalecer a autoestima. Desse modo, quaisquer instrumentos de avaliação
utilizados nesta etapa deverão, obrigatoriamente, levar em consideração a idade dos alunos e
serem utilizados como ferramentas para a construção de uma sólida base para o aprendizado
nas etapas subsequentes. A maioria das escolas adota o sistema de notas, com o uso de
exames, provas ou outros instrumentos que exercem demasiada pressão psicológica nas
crianças. A avaliação do aproveitamento escolar é constante, contínua e cumulativa, visando
a verificação dos conhecimentos e habilidades intelectuais, bem como atitudes e valores
decorrentes das mudanças do comportamento do aluno.
O processo de avaliação norteia a ação docente por meio de atividades individuais ou
em grupos, exercícios em classe e extraclasse, testes orais e escritos, realizações de projetos e
pesquisas bibliográficas, dentre outras formas de conscientizar e trabalhar o desenvolvimento
das habilidades e competências necessárias à boa formação educacional do aluno. Este
processo valoriza o progresso do aluno, onde ele compreende conceitos, desenvolve atitudes
e procedimentos relativos ao seu cotidiano educacional, com o objetivo de tornar-se um
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profissional cujo perfil está calcado nas habilidades do saber pensar e do aprender e assim
tornar-se gerente de informações com habilidades que o levem a demonstrar segurança e
competência (VASCONCELOS, 1995).
A colocação de Perrenoud (1994) de que a preparação para o ensino é mais valorizada
na formação do professor do que a avaliação. Apesar de não se deter nos livros adotados nos
cursos de formação do ensino fundamental, o pesquisador acredita que essa formação não
esteja melhor servida, no tocante ao preparo para trabalhar com a avaliação nas escolas.
Analisando os livros de Didática, constatou várias inconsistências e desatualizações
conceituais, destacando-se: a ausência total do tratamento da avaliação como ato político; a
falta de contextualização, por não considerar no discurso sobre avaliação a realidade
socioeconômica e cultural. Essa literatura valoriza a mensuração para controle do
desempenho do aluno, fundamentando-se na concepção tecnicista que coloca de lado a
subjetividade (necessidades e interesses de cada um) e privilegia a objetividade, a
necessidade do planejamento, incluindo a operacionalização de objetivos em
termos comportamentais, seleção e estruturação do conteúdo (aspecto mais
valorizado), seleção e uso de técnicas variadas para buscar a efetividade do ensino.
Ao longo dos anos os testes objetivos, principalmente de múltipla escolha, tiveram
tamanha aceitação que passaram a ser utilizados no sistema de seleção de ingresso à
universidade, em concursos públicos e nas escolas, sendo uma forma de avaliar o aluno de
forma rápida, no entanto sabemos que esta forma de avaliar não favorece a capacidade de
expressão do aluno, na maioria das vezes prejudica o seu desenvolvimento.
A avaliação da aprendizagem não se restringe à mensuração nem é uma atividade
isolada na prática pedagógica, um mecanismo neutro ou uma questão puramente técnica,
desprovida de intencionalidade. É uma questão epistemológica, mas é também política, por
se constituir em momento privilegiado no qual o professor tem a oportunidade de corrigir os
rumos da sua prática pedagógica, mais do que isso é a chance de todos os elos da educação
serem avaliados.
Luckesi (1998) e Hoffmann (1993) têm ajudado a compreender a avaliação
ao concebê-la como um ato pedagógico que ocorre no interior da instituição escolar, a qual,
por sua vez, está inserida num determinado contexto social. Sabe-se que a educação é um
direito de todos os cidadãos, assegurando-se a igualdade de oportunidades já promulgada na
Constituição Brasileira. Inseridas neste contexto, ao estudarem, as pessoas passam muitas e
muitas vezes pela avaliação, cujos aspectos legais norteiam o processo educacional através
dos regimentos escolares. Assim, as avaliações são tidas como obrigatórias e, através delas,
atingimos os objetivos pessoais e sociais.
Conforme Luckesi (1998, p. 33), "é como um julgamento de valor
sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão".
A finalidade da avaliação é um aspecto crucial, já que determina, em grande parte, o tipo de
informações consideradas pertinentes para analisar os critérios tomados como pontos de
referência, os instrumentos utilizados no cotidiano da atividade avaliativa. Nem sempre o
professor tem definido os objetivos que quer alcançar com seus alunos. Nesse sentido, a
avaliação muitas vezes tem sido utilizada mais como instrumento de poder nas mãos do
professor, do que como resposta para aprendizagem de seus alunos e para o seu próprio
trabalho. Na realidade, é comum ouvir dos professores, indicando o desempenho ruim de
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alguns alunos, esquecendo se de que esse desempenho pode estar ligado a outros fatores que
não só o contexto escola.
Hoffmann (1993) enfatiza que geralmente os professores se utilizam da avaliação
para verificar o rendimento dos alunos, classificando-os como bons, ruins, aprovados e
reprovados. Na avaliação com função simplesmente classificatória, todos os instrumentos são
utilizados para aprovar ou reprovar o aluno, revelando um lado ruim da escola, a exclusão.
Segundo a autora, isso acontece pela falta de
compreensão de alguns professores sobre o sentido da avaliação, reflexo de sua história de
vida como aluno e professor.
Na concepção de Moretto (1996, p. 1) “a avaliação tem sido um processo angustiante
para muitos professores que utilizam esse instrumento como recurso de repressão e alunos
que identificam a avaliação como chata e desnecessária”. Luckesi (1998) alerta que a
avaliação com função classificatória não auxilia em nada o avanço e o crescimento do aluno
e do professor, pois se constitui num instrumento estático e frenador de todo o processo
educativo. Segundo o autor, a avaliação com função diagnóstica, ao contrário da
classificatória, constitui-se num momento dialético do processo de avançar no
desenvolvimento da ação e do crescimento da autonomia.
Neste momento é necessário que ocorra uma mudança na forma de avaliar, aplicada
de forma diferente de avaliar, de acordo com a realidade de cada aluno. Trabalhar com fichas
de acompanhamento permite ao professor conhecer o seu aluno, identificar seus avanços,
conhecer suas dificuldades corrigindo sua ação pedagógica. O professor deve ver seu aluno
como um ser social e político, construtor do seu próprio conhecimento. Deve percebê-lo
como alguém capaz de estabelecer uma relação cognitiva e afetiva com o seu meio,
mantendo uma ação interativa capaz de uma transformação libertadora e propiciando uma
vivência harmoniosa com a realidade pessoal e social que o envolve. O professor
deverá, ainda, ser o "mediador" entre o aluno e o conhecimento, proporcionando-lhe
os conhecimentos sistematizados.
O ato de avaliar não pode ser entendido como um momento final do processo,
consiste no momento de refazer o planejamento e direcionar forças para vencer as
dificuldades apresentadas por eles. A avaliação tem um significado muito profundo, à medida
que oportuniza a todos os envolvidos no processo educativo momentos de reflexão sobre a
própria prática. Nesse sentido, faz-se necessário redimensionar a prática de avaliação no
contexto escolar. Então, não só o aluno, mas o professor e todos os envolvidos na prática
pedagógica podem, através dela, refletir sobre sua própria evolução na construção do
conhecimento.
Nos dias de hoje, quando se sofisticam os meios de informação, não é possível aceitar
que tantos cidadãos sejam reprovados e excluídos da escola, sem o
domínio do código escrito da própria língua e de instrumentos básicos para compreender seu
tempo, sua história e sua cultura. Fracassam na escola os que não conseguem aprender por
conta de suas adversas condições de vida e, também, pelas condições adversas que costumam
caracterizar o atendimento escolar. Daí a necessidade de conhecer o aluno e sua realidade
com intuito de ser mais capacitado na hora de avaliar, pois este não deve ser visto
individualizado e sim visto dentro do contexto onde ele está inserido, levando em conta o
saber que traziam e seu universo cultural, de modo a organizar e ampliar seus conhecimentos.
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Durante muito tempo acreditou-se que a repetência beneficiaria o aluno, possibilitando-lhe
a recuperação da aprendizagem. No entanto, estudos vêm apontando que, ao contrário, ela
tem sido geradora de novas repetências.
Em todo o Brasil o fracasso escolar representa elevados custos humanos, sociais e
financeiros. O Ministério da Educação constatou que, no país, todo ano são desperdiçadas
57% das matrículas com evasão e repetência; e de cada 100 alunos que entram na 1ª série,
apenas 33 chegam à 8ª, levando uma média de quase dez anos para alcançá-la. Isso significa
que, após repetir uma ou mais séries várias vezes, dois terços dos alunos acabam por desistir
da escola. Visando reverter esse quadro e criar condições para que a escola possa cumprir
efetivamente sua função social, criam-se estratégias para otimizar a aprendizagem e
promover o aluno de forma satisfatória para ele e para a sociedade.
Luckesi (1998) e Hoffmann (1993) têm ajudado a compreender a avaliação
ao concebê-la como um ato pedagógico que ocorre no interior da instituição escolar, a qual,
por sua vez, está inserida num determinado contexto social. Analisam o trabalho pedagógico,
a prática avaliativa que se realiza na escola, observando que a avaliação pode assumir as
funções, classificatória e diagnóstica, conforme a postura pedagógica assumida pelo
professor. Portanto propomos neste trabalho um olhar diferente sobre os critérios que
norteiam o ato de avaliar do professor dentro da sala de aula.
Com essa forma de avaliar, o professor pode rever os procedimentos que vem
utilizando e replanejar sua atuação, enquanto o aluno vai continuamente se dando conta de
seus avanços e dificuldades, levando os alunos a atingir novos patamares de conhecimento.
Essas intervenções podem exigir formas diversificadas
de atendimento e alterações de várias naturezas na rotina diária da sala de aula, no uso do
tempo e do espaço, na organização dos grupos; as informações que recolher nesse processo
de avaliação também vai levá-lo a perceber quando o acompanhamento deve ser mais
individualizado, em grupos ou coletivo, bem como a necessidade de reformular as atividades
realizadas, incluir novas atividades ou materiais. No entanto, para debruçar-se desse modo
sobre as produções dos alunos, é preciso ter clareza dos objetivos de trabalho, de onde se
quer chegar. Ou seja, em qualquer situação de avaliação, ter em mente um ou vários
parâmetros para apreciar o que está sendo avaliado. Assim, cada professor deve
explicitar claramente, o que espera que os alunos alcancem. E os alunos também
devem saber, a cada passo, o que se espera deles.
BREVE HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO NO BRASIL
O modelo tradicional de avaliação da aprendizagem está fortemente relacionado com
desenvolvimento das teorias tecnicistas e comportamentalistas que se ganharam importância
principalmente durante a década de 60. Elas buscavam, através da avaliação, julgar a
efetividade do processo de aprendizagem de acordo com os “comportamentos esperados”.
Por muito tempo foram dedicados esforços à produção de testes, inventários, questionários,
fichas de registro de comportamento, etc. A avaliação da aprendizagem assumiu, durante
décadas, a identidade de um instrumento para análise de desempenho final. E foi a partir
deste modelo que foram desenvolvidas muitas das ferramentas de avaliação dos ambientes
digitais de aprendizagem disponíveis na atualidade. A predominância de instrumentos
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de verificação quantitativa de aprendizagem nesses ambientes reflete no fundo a concepção
mecanicista de avaliação.
Dentro do modelo tecnicista, a avaliação educacional era considerada como
a comparação constante entre os desempenhos dos alunos e os objetivos, previamente
definidos. O trabalho de Bloom, Hastings e Madaus (1971), Manual de Avaliação Formativa
e Somativa do Aprendizado Escolar, influenciou especialmente o planejamento educacional
de várias gerações. Neste trabalho os autores sugerem três funções para a avaliação:
diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação formativa é a que ocorre ao longo do processo
de aprendizagem. Seu objetivo é a correção de falhas do processo educacional e a prescrição
de medidas alternativas de recuperação das falhas de aprendizagem. A avaliação somativa
ocorre ao final de um processo, com claros objetivos de mensuração de resultados. Por fim
a avaliação diagnóstica, que ocorre antes e durante o processo de aprendizagem, visando
agrupar alunos de acordo com suas dificuldades no primeiro momento, e no final, identificar
se houve, ou não, progresso em relação à assimilação dos conteúdos.
Na procura por estruturar as propostas de avaliação da aprendizagem dentro dos
ambientes de aprendizagem, é comum encontrar autores que voltam a utilizar os conceitos
apresentados em trabalhos de anteriores, sem a devida preocupação com uma ressignificação
dos mesmos dentro dos novos modelos propostos. Não se pode esquecer que o foco da
atuação do professor dentro do modelo tecnicista era o de estruturar o conteúdo de forma a
facilitar a sua absorção pelos alunos. O conceito de avaliação formativa, por exemplo, é
muito citado, mas confundido com o conceito de mera avaliação contínua (isto é, aquela que
é realizada ao longo do processo de aprendizagem).
Segundo Perrenoud (1999), uma avaliação pode ser contínua sem ser formativa. A
verdadeira avaliação formativa é a que contribui para a individualização dos processos de
aprendizagem, e não apenas as que são realizadas em vários momentos do processo de
aprendizagem.
Autores construtivistas e sócio-interacionistas realizaram críticas à utilização da
avaliação apenas como forma de verificação de conhecimentos, dando mais importância ao
processo da aprendizagem do que os resultados observados. Ao encarar a aprendizagem
fundamentalmente como um processo de construção do conhecimento, estes autores
consideram que o papel da avaliação é o de contribuir positivamente para o processo de
aprendizagem, e não apenas como forma de verificação de conhecimentos. Ao contrário do
modelo anterior, o foco dessa produção teórica está no conhecimento do desenvolvimento
cognitivo dos alunos e não na elaboração de instrumentos ou estratégias pré-definidas.
É possível que a avaliação da aprendizagem hoje corresponda a uma incógnita que
não encontrou a solução merecida, ou quem sabe, em termos teóricos já tenha sido
encontrada, mas, a prática avaliativa é impregnada de interrogações. A educação tradicional
preocupava- se com a transmissão de conhecimentos acumulados, onde o professor era o
centro, autoridade máxima, transmissor do conhecimento e dirigia o processo. Com a
Revolução Industrial no século XVIII, a complexidade da instituição escolar requer novas
ciências e estímulo a novas descobertas. O desenvolvimento da biologia e das ciências
humanas chama atenção para o uso de técnicas mais eficazes de aprendizagem, voltadas
às diferenças individuais.
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Surge, no final do séc. XIX, a Escola Nova, o aluno é o centro e o professor
o facilitador da aprendizagem. A preocupação com o método estava presente, os conteúdos
precisavam ser compreendidos, não decorados. A avaliação é compreendida como “um
processo válido para o próprio aluno e não para o professor e por isso constitui apenas uma
das etapas da aprendizagem, e não o seu centro”. Na década de 70, surge a visão de educação
progressista. Preocupava-se com a superação das teorias reproduzidas aleatoriamente, através
de uma pedagogia social e crítica, onde a escola é local da socialização do
conhecimento produzido. A avaliação manifestar-se-á “como um mecanismo de diagnóstico
da situação, tendo em vista o avanço e o crescimento e não a estagnação disciplinadora”
(LUCKESI, 1998, p.16).
São muitas as indagações que permeiam os meios educacionais, na busca
de informações que possam direcionar o ato de avaliar a uma significância, que não a de
classificar, rotular e até excluir alunos, porém “[...] quaisquer práticas inovadoras se
desenvolverão em falso se não alicerçadas por uma reflexão profunda sobre concepções de
avaliação /educação” (HOFFMANN, 1991, p.9).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDBEN n.º 9394 /96 e
os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, dão prioridade a avaliação onde “critérios
qualitativos” estejam presente. Os critérios quantitativos podem subsidiar os critérios
qualitativos, a partir da interpretação realizada. É preciso despertar a uma conscientização da
prática avaliativa exercida nas escolas, priorizar a pedagogia do ensino aprendizagem,
servindo de orientação e integração, visando superar a pedagogia do exame. As funções da
avaliação diagnóstica, formativa e somativa estão voltadas à tendência progressista, porém, o
sistema tradicional não prioriza o diagnóstico e o formativo, prepondera o controle:
classificação de resultados. A prática avaliativa pode contribuir para a transformação do
aluno. O incentivo e a significação do aprender a aprender possibilitarão uma
aprendizagem mais eficiente e eficaz.
Para Ferreira,
gestão significa tomar decisões, organizar, dirigir as políticas educacionais que se
desenvolvem na escola comprometida com a formação da cidadania. E, pensar na
gestão democrática da escola pública nos remete obrigatoriamente, pensar a
possibilidade de organicamente constituir a escola como espaço de contradição,
delimitando os processos de organização dos segmentos escolares diante de seu
papel enquanto escola pública (FERREIRA, 2000, p.124).

Saviani afirma que neste contexto,
a gestão do mundo globalizado e a gestão educacional devem se alicerçar em ideais
que necessitam ser firmado, explicitados, compreendidos e partilhados nas tomadas
de decisões sobre a formação dos cidadãos, que estejam atuantes a dirigir o mundo
e as instituições. Compreendendo a educação como uma mediação que se realiza
num contexto social que se faz a partir das determinações da contemporaneidade e a
partir do ser que aprende, necessário se faz a estes dois “mundos” para cumprir com
a responsabilidade de educador em formar mentes e corações (SAVIANI, 1996,
p.120-122).

177

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

Na concepção de Gadotti,
a prática educativa na avaliação do professor frente aos educandos, não é apenas
exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos de
conhecimentos e experiências culturais que os tornam preparados para atuar no
meio social e transformá-lo em função de suas necessidades sejam elas,
econômicas, sociais ou políticas (GADOTTI,1998, p. 36) .

Pela ação educativa, o meio exerce influência sobre os indivíduos e estes,
ao assimilarem e recriarem essas influências torna-se capazes de estabelecer uma relação
ativa e transformadora em relação ao meio social. Tais influências se manifestam por meio
desconhecido de experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes
acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, transmitidos, assimilados e
recriados pelas novas gerações.
Ao longo dos anos houve avanços e retrocessos, porém, deve-se lembrar que para
pensar em Supervisão Escolar necessita obrigatoriamente a pensar a escola como espaço de
contradição, e que se organiza coletivamente numa relação intrínseca entre teoria e prática.
Ao considerar a análise feita a respeito da avaliação, não se pode falar em resultados, no
processo ensino aprendizagem, sem primeiro analisar o contexto social, político e econômico
em que esta aprendizagem acontece, e para que isso aconteça é preciso reportar à questão
social, pois ela pode nos indicar o ingresso de um novo sujeito histórico, numa sociedade
em constante transformação.
Atitudes e comportamentos profissionais permitem que a partir das avaliações, seja
possível tomar decisões pedagógicas inteligentes, que levem a enfrentar e resolver os
problemas de aprendizagem. Uma avaliação permanente é a arma da aprendizagem eficiente,
pois assim professores e alunos aprendem a comparar os trabalhos que foram feitos naquele
dia com os realizados anteriormente, percebendo quando houve ou não aprendizagem. A
avaliação exerce papel importante na educação, ela é o ponto de partida para a ação.
Perceber-se-á sua necessidade para compreensão e fortalecimento dos processos que se
deseja gerar.
Tão importante quanto ensinar, é avaliar, pois é através da avaliação que o professor
conseguirá perceber se está havendo a aprendizagem adequada ao tipo de cidadão que
queremos formar. É preciso que os professores façam uma análise crítica da sua postura, para
mudar quando necessário, realizando uma prática com práxis influenciando na formação do
discente, pois ele será um indivíduo atuante na sociedade. Nesse contexto o supervisor
escolar é muito importante, pois dá o suporte ao docente estabelecendo relações entre
educador e educando. Dessa forma a avaliação formadora exige uma grande reflexão dos
educadores interessados em aperfeiçoar suas práticas avaliativas.
GESTÃO DEMOCRÁTICA: PARA QUÊ? PARA QUEM?
Vivemos
numa
sociedade
capitalista
cujo
princípio
depende
das
diferenças socioeconômicas entre aqueles que detêm ou controlam os meios de produção.
O processo de reestruturação econômica inclui a redução do papel do Estado na diminuição
do investimento do setor público, reformas administrativas, estabilização fiscal e redução do
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crédito interno e das barreiras de mercado. O Banco Mundial tem desempenhado importante
papel em relação à educação. É a partir dos anos noventas, que o Banco adquire expressiva
importância no âmbito das políticas públicas brasileiras (BRUNO, 1997, p.42).
Dentro desse quadro de mudanças, a educação passa a ter função primordial, pois,
enquanto política pública é considerada como serviço essencial que o Estado deve garantir.
De acordo com a ideologia neoliberal, as políticas educacionais também tomam forma
adequada à lógica do mercado. O modelo de gestão administrativo empresarial será
transferido para a gestão da escola (OLIVEIRA, 2006, p.96).
Para Lima (2004), essa qualidade representa o instrumento de efetivação das políticas
educacionais de adequação dos alunos à sociedade capitalista. Para o autor, a escola tem
servido aos interesses do Estado capitalista. Essas mudanças representam o solo fecundo para
o movimento das reformas implantadas tanto nos aspectos legais, quanto nos ideológicos e de
políticas educacionais.
Analisar as políticas educacionais requer a compreensão de um novo panorama na
forma de organização das sociedades, do modo de produção e de relações entre as pessoas.
Nessa ótica, impossível pensar a educação sem pensar nas alterações da base produtiva, nas
exigências de reorganização do capital, sempre explicitadas pela constante modernização do
sistema. Nesse sentido, impossível pensar a educação fora do espectro da contradição que
põe lado a lado a mudança e a permanência, que impõe novas formas de trabalho no interior
da mesma relação de produção, que aciona velhas atitudes, apenas maquiadas pelo velho
dogma do mercado (NAGEL, 2001, p.101).
A clareza da relação entre educação e capital nos impele a buscar caminhos através da
inter-relação das políticas educacionais e das mudanças na prática. Uma das formas de
materializar as mudanças propostas pelas políticas educacionais é a legislação (MÉSZÁROS,
2005, p. 27).
A LDB 9394/96 traduz as orientações dos organismos internacionais, apontando para
os princípios de produtividade, eficiência e qualidade total. A LDB trouxe para a escola a
questão da gestão democrática, tratando-a de forma específica nos artigos que se seguem,
bem como a forma dessa construção coletiva através do PPP e da participação da comunidade
em Conselhos Escolares ou Colegiados. Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas
de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - Participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; II - Participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).
A construção da gestão democrática na escola de acordo com Veiga passa pela
implantação, na instituição educacional, de uma gestão participativa, entendida como a
articulação entre a ação educativa e a administração escolar. Esta deve superar tanto o
autoritarismo da escola tradicional quanto a autogestão da escola nova, por meio de um novo
enfoque de organização escolar que contemple o conhecimento, a compreensão e a
participação de todos na elaboração das normas necessárias para garantia dos interesses
coletivos. O sentido pedagógico da administração colegiada reside na operacionalização de
constantes momentos de análise, discussão dos problemas escolares e na busca de estratégias
viáveis para atingir a finalidade essencial da escola (VEIGA, 2000).
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A Constituição Federal estabelece no artigo 206 os princípios sobre os quais o ensino
deve ser ministrado. Dentre eles, destaca-se a gestão democrática do ensino público, na forma
da lei. Cabe, no entanto, aos sistemas de ensino, definirem as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: a) participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola; b) participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes (LDB - Art. 14). Como condição para o estabelecimento da
gestão democrática é preciso que os sistemas de ensino assegurem às unidades
escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de
autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público” (LDB – Art 15).
Na sociedade Moderna, com o aumento exacerbado do consumo, o deslocamento do
processo produtivo do campo para as cidades, o advento do processo de industrialização
aliado ao progresso científico e o surgimento da classe burguesa, é cada vez mais urgente o
papel da escola como agência transmissora do saber elaborado, sistematizado e a
disseminação dos conhecimentos construídos pela humanidade, notadamente os
conhecimentos intelectuais e científicos. Nessa época, têm-se início ao esboço da ideia da
supervisão educacional atrelada ao processo de organização da instrução pública, uma das
bandeiras da revolução burguesa, que mais tarde se amplia nas propostas dos sistemas
estatais e nacionais de educação até as amplas redes escolares da atualidade.
O
crescente
enfraquecimento
dos
ideais
defendidos
pela
política
econômica desenvolvimentista e o surgimento de diversos movimentos sociais
reivindicando, entre outras coisas, uma maior qualidade do ensino público, a melhoria
das condições de trabalho dos professores e uma inclusão efetiva de grande parcela
de brasileiros marginalizados do ensino escolar, começa a surgir movimentos críticos da
escola capitalista no Brasil. Nesse contexto, as pedagogias críticas e inovadoras se fazem
cada vez mais presentes nas escolas, centradas nas ideias de se elaborar um trabalho
pedagógico voltado para uma interação entre os conteúdos escolares e a realidade social em
que os alunos vivem e desenvolvem suas experiências mais significativas.
A gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se um processo de
construção da cidadania emancipada. Para tanto, são quatro os elementos indispensáveis a
uma gestão democrática: participação, pluralismo, autonomia e transparência. A realidade
mostra uma série de formas e significados dados ao sentido de participação na escola. Assim,
a participação adquire caráter democrático e torna-se propiciadora da ação comprometida dos
sujeitos sociais. Dessa forma, a participação requer a posição de governantes, não de
meros coadjuvantes, ou seja, requer espaços de poder. Portanto, ela só é possível em clima
democrático.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo educacional, a avaliação tem constituído uma questão polêmica e mal
entendida e sem respostas definidas, pois o ser humano vive em constantes mudanças e
dúvidas em várias situações, portanto, encontramos apenas alguns reforços intelectuais para
apoiarmos nossas ideias. Existe um grande número de professores que utilizam a avaliação
como um ato isolado, para aprovar ou reprovar o aluno. E às vezes como instrumento de
coação para discipliná-los. Diante desta observação, torna-se necessário que os professores
façam uma análise crítica da sua postura, para mudar quando necessário, realizando uma
prática com práxis influenciando na formação do discente, pois ele será um indivíduo atuante
na sociedade.
A luta pela democratização da educação, de forma geral, e da educação básica, em
particular, tem sido uma bandeira dos movimentos sociais no Brasil, de longa data. Pode-se
identificar em nossa história inúmeros movimentos, gerados na sociedade civil, que exigiam
a ampliação do atendimento educacional a parcelas cada vez mais amplas da sociedade. O
Estado, de sua parte, vem atendendo a essas reivindicações de forma muito tímida, longe da
universalização esperada. Nas diversas instâncias do Poder Público – União, Estados, Distrito
Federal e Municípios – pode-se perceber um esforço no sentido do atendimento às demandas
sociais por educação básica, porém de forma focalizada e restritiva.
Importante destacar que a democratização da educação não se limita ao acesso à
escola. O acesso é, certamente, a porta inicial para o processo de democratização, mas tornase necessário também garantir que todos que ingressam na escola tenham condições para nela
permanecerem com sucesso. Assim, a democratização da educação faz-se com acesso e
permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo de
sua qualidade. Mas somente essas três características não completam totalmente o sentido
amplo da democratização da educação.
Essa última faceta da democratização da educação indica a necessidade que o
processo educativo tem de ser um espaço para o exercício da democracia. Para que seja
concebida uma nova forma de conceber a gestão da educação: a gestão democrática. Como
elementos constitutivos dessa forma de gestão podem ser apontados: participação,
autonomia, transparência e pluralidade (ARAÚJO, 2000). E como instrumentos de sua ação,
surgem as instâncias diretas e indiretas de deliberação, tais como conselhos e similares, que
propiciam espaços de participação e de criação da identidade do sistema de ensino e da
escola. Assim, a gestão democrática da educação “trabalha com atores sociais e suas relações
com o ambiente, como sujeitos da construção da história humana, gerando
participação, corresponsabilidade e compromisso” (BORDIGNON, 2000).
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